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Lời nói đầu 

Các bộ vi xử lý đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống số và chúng được sử dụng 

trong rất nhiều ứng dụng như các hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc. Tài liệu 

này giới thiệu các khái niệm căn bản của hệ vi xử lý và tập trung trình bày vi xử lý Intel 8086 

và ghép nối tiêu biểu để tạo nên hệ vi xử lý 8086, tiền than của các hệ vi xử lý x86 sau này. 

Các kiến thức thu nhận được từ việc xây dựng hệ vi xử lý 8086 cũng sẽ rất bổ ích cho việc 

phát triển các hệ vi xử lý phức tạp hơn cũng như các hệ thống nhúng.  

Cấu trúc của tài liệu như sau.  

Chương 1 giới thiệu các khái niệm tổng quan của hệ vi xử lý và các bộ phận căn bản 

cấu thành hệ vi xử lý nói chung. Chương này cũng tóm tắt quá trình phát triển và phân loại 

các bộ vi xử lý đến nay. 

Chương 2 trình bày chi tiết về vi xử lý Intel 8086 bao gồm sơ đồ khối và cách tổ chức 

bộ nhớ. Ngoài ra, chương này giới thiệu tập lệnh x86 và quá trình thực hiện lệnh. 

Chương 3 cung cấp các kiến thức căn bản để lập trình với vi xử lý 8086 bằng cách giới 

thiệu các cấu trúc chương trình và các cấu trúc rẽ nhánh và lặp tiêu biểu kết hợp với các ví 

dụ. 

Chương 4 tập trung giới thiệu cách thức ghép nối vi xử lý 8086 với các thiết bị khác để 

tạo thành hệ vi xử lý căn bản. Chương này trình bày chu trình đọc/ghi của vi xử lý 8086. Đây 

là cơ sở để tiến hành ghép nối dữ liệu với các thiết bị khác như bộ nhớ hay các thiết bị vào/ra 

khác. Chương này giới thiệu cơ chế truyền thông nối tiếp và cách thức ghép nối với vi xử lý 

8086. 

Chương 5 cung cấp các kiến thức căn bản về các kỹ thuật trao đổi dữ liệu với các thiết 

bị ghép nối với hệ vi xử lý nói chung bao gồm vào/ra thăm dò (lập trình), vào/ra sử dụng ngắt 

và vào/ra trực tiếp bộ nhớ. Trong ba phương pháp, vào/ra trực tiếp bộ nhớ cho phép trao đổi 

khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao và cần có vi mạch đặc biệt. Chương này cũng giới thiệu 

vi mạch trợ giúp cho các phương pháp vào ra như vi mạch điều khiển ngắt, vi mạch điều 

khiển vào ra trực tiếp bộ nhớ. 
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Chương 6 trình bày sơ bộ các khái niệm về các hệ vi điều khiển (hay hệ vi xử lý trên 

một vi mạch). Chương này còn cung cấp các thông tin căn bản về hệ vi điều khiển Intel 8051 

và một số ứng dụng. 

Chương 7, chương cuối cùng, giới thiệu một số bộ vi xử lý tiên tiến của Sun 

Microsystems và Intel dựa trên kiến trúc IA-32 và IA-64.  

Tài liệu được biên soạn dựa trên tham khảo các tài liệu đặc biệt là cuốn  “Kỹ thuật Vi 

xử lý” của tác giả Văn Thế Minh và dựa trên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các đồng 

nghiệp và phản hồi của sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tài liệu có 

thể được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành công nghệ thông 

tin. Trong quá trình biên soạn, dù đã có nhiều cố gắng song không tránh khỏi thiếu sót, nhóm 

tác giả mong nhận được các góp ý cho các thiếu sót cũng như ý kiến cập nhật và hoàn thiện 

nội dung của tài liệu. 

 Hà nội, 06/2010 

 Tác giả 
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Chương I. Tổng quan về vi xử lý và hệ vi xử lý 

I.1 Giới thiệu về vi xử lý 

Một máy tính  thông thường bao gồm các khối chức năng cơ bản như: khối xử lí trung 

tâm CPU (Central Processing Unit), bộ nhớ,  và khối phối ghép với thiết bị ngoại vi (I/O, 

input/output). Tuỳ theo quy mô, độ phức tạp hiệu năng của các khối chức năng kể trên mà 

người ta phân các máy tính điện tử đã và đang sử dụng ra thành các loại sau: 

Máy tính lớn (Mainframe) là loại máy tính được thiết kế để giải các bài toán lớn với tốc 

độ nhanh. Máy tính này thường làm việc với số liệu từ 64 bít hoặc lớn hơn nữa và được trang 

bị nhiều bộ xử lý tốc độ cao và bộ nhớ rất lớn. Chính vì vậy máy tính cũng lớn về kích thước 

vật lý. Chúng thường được dùng để tính toán điều khiển các hệ thống thiết bị dùng trong quân 

sự hoặc các hệ thống máy móc của chương trình nghiên cứu vũ trụ, để xử lý các thông tin 

trong ngành ngân hàng, ngành khí tượng, các công ty bảo hiểm. . . Loại máy lớn nhất trong 

các máy lớn được gọi là supercomputer (như loại máy Y-MP/832 của Cray).  

Máy tính con (Minicomputer) là một dạng thu nhỏ về kích thước cũng như về tính năng 

của máy tính lớn. Nó ra đời nhằm thoả mãn các nhu cầu sử dụng máy tính cho các ứng dụng 

vừa phải mà nếu dùng máy tính lớn vào đó thì sẽ gây lãng phí. Máy tính con thường được 

dùng cho các tính toán khoa học kỹ thuật, gia công dữ liệu quy mô nhỏ hay để điều khiển quy 

trình công nghệ. Tiêu biểu cho nhóm này là loại máy VAX 6360 của Digital Equipment 

Corporation và MV/8000II của Data genaral.  

Máy vi tính (Microcomputer) là loại máy tính rất thông dụng hiện nay. Một máy vi tính 

có thể là một bộ vi điều khiển (microcontroller), một máy vi tính trong một vi mạch (one-chip 

microcomputer), và một hệ vi xử lí có khả năng làm việc với số liệu có độ dài 1 bít, 4 bít, 8 

bít, 16 bít hoặc lớn hơn. Hiện nay một số máy vi tính có tính năng có thể so sánh được với 

máy tính con, làm việc với số liệu có độ dài từ là 32 bít (thậm chí là 64 bít). Ranh giới để 

phân chia giữa máy vi tính và máy tính con chính vì thế ngày càng không rõ nét.  

Các bộ vi xử lý hiện có tên thị trường thường được xếp theo các họ phụ thuộc vào các 

nhà sản xuất và chúng rất đa dạng về chủng loại. Các nhà sản xuất vi xử lý nổi tiếng có thể kể 

tới Intel với các sản phẩm x86, Motorola với 680xx, Sun Microsystems với SPARC. Tính 

đến thời điểm hiện nay các chương trình viết cho tập lệnh x86 của Intel chiếm tỷ lệ áp đảo 

trong môi trường máy vi tính.  
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thao tác với dữ liệu. Ngoài ra ở đây còn có các hệ thống mạch điện tử rất phức tạp để giải mã 

lệnh và từ đó tạo ra các xung điều khiển cho toàn hệ.  

Bộ nhớ bán dẫn hay còn gọi là bộ nhớ trong là một bộ phận khác rất quan trọng của hệ 

vi xử lý. Tại đây (trong ROM) ta có thể chứa chương trình điều khiển hoạt động của toàn hệ 

để khi bật điện thì CPU có thể lấy lệnh từ đây để khởi động hệ thống. Một phần của chương 

trình điều khiển hệ thống, các chương trình ứng dụng, dữ liệu cùng các kết quả của chương 

trình thường được đặt trong RAM. Các dữ liệu và chương trình muốn lưu trữ lâu dài hoặc có 

dung lượng lớn sẽ được đặt trong bộ nhớ ngoài.  

Khối phối ghép vào/ra (I/O) tạo ra khả năng giao tiếp giữa hệ vi xử lý với thế giới bên 

ngoài. Các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột, màn hình, máy in, chuyển đổi số/tương tự 

(D/A Converter, DAC) và chuyển đổi tương tự/số (A/D Converter, ADC), ổ đĩa từ. . . đều 

liên hệ với bộ vi xử lý qua bộ phận này. Bộ phận phối ghép cụ thể giữa buýt hệ thống với thế 

giới bên ngoài thường được gọi là cổng. Như vậy ta sẽ có các cổng vào để lấy thông tin từ 

ngoài vào và các cổng ra để đưa thông tin từ trong ra. Tùy theo nhu cầu cụ thể của công việc, 

các mạch cổng này có thể được xây dựng từ các mạch lôgic đơn giản hoặc từ các vi mạch 

chuyên dụng lập trình được.  

Buýt địa chỉ (address bus) thường có từ 16, 20, 24, 32 hay 64 đường dây song song 

chuyển tải thông tin của các bít địa chỉ. Khi đọc/ghi bộ nhớ CPU sẽ đưa ra trên buýt này địa 

chỉ của ô nhớ liên quan. Khả năng phân biệt địa chỉ (số lượng địa chỉ cho ô nhớ mà CPU có 

quản lý được) phụ thuộc vào số bít của buýt địa chỉ. Ví dụ nếu một CPU có số đường dây địa 

chỉ là N=16 thì nó có khả năng địa chỉ hóa được 2
N
 = 65536 =64 kilô ô nhớkhác nhau (1K= 

2
10

 =1024). Khi đọc/ghi với cổng vào/ra CPU cũng đưa ra trên buýt địa chỉ các bít địa chỉ 

tương ứng của cổng. Trên sơ đồ khối ta dễ nhận ra tính một chiều của buýt địa chỉ qua một 

chiều của mũi tên. Chỉ có CPU mới có khả năng đưa ra địa chỉ trên buýt địa chỉ.  

Buýt dữ liệu (data bus) thường có từ 8, 16, 20, 24, 32,  64 ( hoặc hơn)  đường dây tùy 

theo các bộ vi xử lý cụ thể. Số lượng đường dây này quyết định số bít dữ liệu mà CPU có khả 

năng xử lý cùng một lúc. Chiều mũi tên trên sus số liệu chỉ ra rằng đây là buýt 2 chiều, nghĩa 

là dữ liệu có thể truyền đi từ CPU (dữ liệu ra) hoặc truyền đến CPU (dữ liệu vào). Các phần 

tử có đầu ra nối thẳng với buýt dữ liệu đều phải được trang bị đầu ra 3 tạng thái để có thể 

ghép vào được và hoạt động bình thường với buýt này.  

Buýt điều khiển (control bus) thường gồm hàng chục đường dây tín hiệu khác nhau. 

Mỗi tín hiệu điều khiển có một chiều nhất định vì khi hoạt động CPU đưa tín hiệu điều khiển 

tới các khối khác trong hệ. Đồng thời CPU cũng nhận tín hiệu điều khiển từ các khối đó để 

phối hợp hoạt động của toàn hệ. Các tín hiệu này trên hình vẽ được thể hiện bởi các đường có 

mũi tên 2 chiều, điều đó không phải là để chỉ tính hai chiều của một tín hiệu mà là tính hai 

chiều của cả một nhóm các tín hiệu.  

Mặt khác, hoạt động của hệ thống vi xử lý trên cũng có thể coi như là quá trình trao đổi 

dữ liệu giữa các thanh ghi bên trong. Về mặt chức năng mỗi khối trong hệ thống trên tương 

đương với các thanh ghi trong (nằm trong CPU) hoặc các thanh ghi ngoài (nằm rải rác trong 

bộ nhớ ROM, bộ nhớ RAM và trong khối phối ghép vào/ra). Hoạt động của toàn hệ thực chất 
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ii. Bộ đếm chương trình: chứa địa chỉ của lệnh hay mã thực thi (op-code). Thông 

thường, thanh ghi này chứa địa chỉ của câu lệnh kế. Thanh ghi này có đặc điểm sau: 

1. Khi khởi động lại, địa chỉ của lệnh đầu tiên được thực hiện được nạp vào 

thanh ghi này.  

2. Để thực hiện lệnh, vi xử lý nạp nội dung của bộ đếm chương trình vào buýt 

địa chỉ và đọc ô nhớ ở địa chỉ đó. Giá trị của bộ đếm chương trình tự động 

tăng theo bộ lô-gíc trong của vi xử lý. Như vậy, vi xử lý thực hiện các lệnh 

tuần tự trừ phi chương trình có các lệnh làm thay đổi trật tự tính toán.  

3. Kích cỡ của bộ đếm chương trình phụ thuộc vào kích cỡ của buýt địa chỉ.  

4. Nhiều lệnh làm thay đổi nội dung của thanh ghi này so với trình tự thông 

thường. Khi đó, giá trị của thanh ghi được xác định thông qua địa chỉ chỉ định 

trong các lệnh này.  

iii. Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ: chứa địa chỉ của dữ liệu. Vi xử lý sử dụng các địa chỉ này 

như là các con trỏ trực tiếp tới bộ nhơ. Giá trị của các địa chỉ này chính là dữ liệu 

đang được trao đổi và xử lý.  

iv. Thanh ghi dùng chung: còn được gọi là thanh ghi gộp (accumulator). Thanh ghi này 

thường là các thanh ghi 8 bít dùng thể lưu hầu hết các kết quả tính toán của đơn vị xử 

lý sô học và lô-gíc ALU. Thanh ghi này còn dùng để trao đổi dữ liệu với các thiết bị 

vào/ra.  

I.3.1.2 Đơn vị xử lý số học và lô-gíc ALU 

ALU thực hiện tất cả các thao tác xử lý dữ liệu bên trong vi xử lý như là các phép toán 

lô-gíc, số học. Kích cỡ thanh ghi ALU tương ứng với kích cỡ từ của vi xử lý. Vi xử lý 32 bít 

sẽ có ALU 32 bít. Một vài chức năng tiêu biểu của ALU: 

1. Cộng nhị phân và các phép lô-gíc 

2. Tính số bù một của dữ liệu 

3. Dịch hoặc quay trái phải các thanh ghi dùng chung.  

I.3.1.3 Đơn vị điều khiển CU 

Chức năng chính của đơn vị điều khiển CU là đọc và giải mã các lệnh từ bộ nhớ 

chương trình. Để thực hiện lệnh, CU kích hoạt khối phù hợp trong ALU căn cứ vào mã lệnh 

(op-code) trong thanh ghi lệnh. Mã lệnh xác định thao tác để CU thực thi. CU thông dịch nội 

dung của thanh ghi lệnh và sau đó sinh ra một chuỗi các tín hiệu kích hoạt tương ứng với lệnh 

nhận được. Các tín hiệu này kích hoạt các khối chức năng phù hợp bên trong ALU.  

CU sinh ra các tín hiệu điều khiển dẫn tới các thành phần khác của vi xử lý qua buýt 

điều khiển. Ngoài ra, CU cũng đáp ứng lại các tín hiệu điều khiển trên buýt điều khiển do các 

bộ phận khác gửi tới. Các tín hiệu này thay đổi theo từng loại vi xử lý. Một số tín hiệu điều 

khiển tiêu biểu như khởi động lại RESET, đọc ghi (R/W), tín hiệu ngắt (INT/IRQ), … 

I.3.1.4 Thực hiện chương trình 

Để chạy chương trình, vi xử lý thường lặp lại các bước sau để hoàn thành từng lệnh: 

1. Nạp (Fetch). Vi xử lý nạp (đọc) lệnh từ bộ nhớ chính vào thanh ghi lệnh 
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II.1.2.2.b Các thanh ghi đa năng  

Trong khối EU có bốn thanh ghi đa năng 16 bít AX, BX, CX, DX. Điều đặc biệt là 

khi cần chứa các dữ liệu 8 bít thì mỗi thanh ghi có thể tách ra thành hai thanh ghi 8 bít cao và 

thấp để làm việc độc lập, đó là các tập thanh ghi AH và AL, BH và BL, CH và CL, DH và 

DL (trong đó H chỉ phần cao, L chỉ phần thấp). Mỗi thanh ghi có thể dùng một cách vạn năng 

để chứa các tập dữ liệu khác nhau nhưng cũng có công việc đặc biệt nhất định chỉ thao tác 

với một vài thanh ghi nào đó. Chính vì vậy các thanh ghi thường được gán cho những cái tên 

có ý nghĩa. Cụ thể:  

 AX (accumulator): thanh chứa. Các kết qủa của các thao tác thường được chứa 

ở đây (kết quả của phép nhân, chia). Nếu kết quả là 8 bít thì thanh ghi AL được 

coi là thanh ghi tích luỹ.  

 BX (base): thanh ghi cơ sở thường chứa địa chỉ cơ sở của một bảng dùng trong 

lệnh XLAT.  

 CX (count): bộ đếm. CX thường được dùng để chứa số lần lặp trong trường hợp 

các lệnh LOOP (lặp), còn CL thường cho ta số lần dịch hoặc quay trong các 

lệnh dịch hoặc quay thanh ghi.  

 DX (data): thanh ghi dữ liệu DX cùng BX tham gia các thao tác của phép nhân 

hoặc chia các số 16 bít. DX thường dùng để chứa địa chỉ của các cổng trong các 

lệnh vào/ ra dữ liệu trực tiếp.  

II.1.2.2.c Các thanh ghi con trỏ và chỉ số  

Trong 8088 còn có ba thanh ghi con trỏ và hai thanh ghi chỉ số 16 bít. Các thanh ghi 

này (trừ IP) đều có thể được dùng như các thanh ghi đa năng, nhưng ứng dụng chính của mỗi 

thanh ghi là chúng được ngầm định như là thanh ghi lệch cho các đoạn tương ứng. Cụ thể:  

 IP: con trỏ lệnh (Instruction Pointer). IP luôn trỏ vào lệnh tiếp theo sẽ được thực 

hiện nằm trong đoạn mã CS. Địa chỉ đầy đủ của lệnh tiếp theo này ứng với CS:IP 

và được xác định theo cách đã nói ở trên.  

 BP: con trỏ cơ sở (Base Pointer). BP luôn trỏ vào một dữ liệu nằm trong đoạn 

ngăn xếp SS. Địa chỉ đầy đủ của một phần tử trong đoạn ngăn xếp ứng với SS:BP 

và được xác định theo cách đã nói ở trên.  

 SP: con trỏ ngăn xếp (Stack Pointer). SP luôn trỏ vào đỉnh hiện thời của ngăn xếp 

nằm trong đoạn ngăn xếp SS. Địa chỉ đỉnh ngăn xếp ứng với SS:SP và được xác 

định theo cách đã nói ở trên.  

 SI: chỉ số gốc hay nguồn (Source Index). SI chỉ vào dữ liệu trong đoạn dữ liệu DS 

mà địa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:SI và được xác định theo cách đã nói ở trên.  

 DI: chỉ số đích (Destination Index). DI chỉ vào dữ liệu trong đoạn dữ liệu DS mà 

địa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:DI và được xác định theo cách đã nói ở trên.  

Riêng trong các lệnh thao tác với dữ liệu kiểu chuỗi  thì cặp ES:DI luôn ứng với địa 

chỉ của phần tử thuộc chuỗi đích còn cặp DS:SI ứng với địa chỉ của phần tử thuộc chuỗi gốc.  
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II.1.2.2.d Thanh ghi cờ FR (Flag Register) 

Đây là thanh ghi khá đặc biệt trong CPU, mỗi bít của nó được dùng để phản ánh 

một trạng thái nhất định của kết quả phép toán do ALU thực hiện hoặc một trạng thái hoạt 

động của EU. Dựa vào các cờ này người lập trình có thể có các lệnh thích hợp tiếp theo cho 

bộ vi xử lý (các lệnh nhảy có điều kiện). Thanh ghi cờ gồm 16 bít nhưng người ta chỉ dùng 

hết 9 bít của nó để làm các bít cờ như hình vẽ dưới đây.  

 

 U không sử dụng. 

 C hoặc CF (Carry Flag): cờ nhớ. CF = 1 khi có nhớ hoặc muợn từ bít có nghĩa lớn 

nhất MSB (Most Significant Bit).  

 P hoặc PF (Parity Flag): cờ parity. PF phản ánh tính chẵn lẻ của tổng số bít 1 có 

trong kết quả. Cờ PF =1 khi tổng số bít 1 trong kết quả là chẵn (even parity).  

 A hoặc AF (Auxiliary Carry Flag): cờ nhớ phụ rất có ý nghĩa khi ta làm việc với 

các số BCD (Binary Coded Decimal). AF = 1 khi có nhớ hoặc muợn từ một số 

BCD thấp (4 bít thấp) sang một số BCD cao (4 bít cao).  

 Z hoặc ZF (Zero Flag): cờ rỗng. ZF =1 khi kết quả = 0.  

 S hoặc SF (sign flag): cờ dấu. SF = 1 khi kết quả âm.  

 O hoặc OF (Overflow Flag): cò tràn. OF = 1 khi kết quả là một số bù 2 vượt qua 

ngoài giới hạn biểu diễn dành cho nó.  

Trên đây là 6 bít cờ trạng thái phản ánh các trạng thái khác nhau của kết sau một thao 

tác nào đó, trong đó 5 bít cờ đầu thuộc byte thấp của thanh cờ là các cờ giống như của bộ vi 

xử lý 8 bít 8085 của Intel. Chúng được lặp hoặc xoá tuỳ theo các điều kiện cụ thể sau các 

thao tác của ALU. Ngoài ra, bộ vi xử lý 8086/8088 còn có các cờ điều khiển sau đây (các cờ 

này được lập hoặc xoá bằng các lệnh riêng):  

 T hoặc TF (Trap Flag): cờ bẫy. TF = 1 thì CPU làm việc ở chế độ chạy từng lệnh 

(chế độ này dùng khi cần tìm lỗi trong một chương trình).  

 I hoặc IF (Interrupt Enable Flag): cờ cho phép ngắt. IF = 1 thì CPU cho phép các 

yêu cầu ngắt (che được) được tác động.  

 D hoặc DF (Direction Flag): cờ hướng. DF = 1 khi CPU làm việc với chuỗi ký tự 

theo thứ tự từ phải sang trái (vì vậy D chính là cờ lùi) 

Hình II-2. Thanh ghi cờ 
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6. Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số (indexed relative addressing mode).  

7. Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở (based indexed relative addressing 

mode).  

II.3.2.1 Chế độ địa chỉ thanh ghi 

Trong chế độ địa chỉ này, người ta dùng các thanh ghi bên trong CPU như là các toán 

hạng để chứa dữ liệu cần thao tác. Vì vậy khi thực hiện lệnh có thể đạt tốc độ truy nhập cao 

hơn so với các lệnh có truy nhập đên bộ nhớ.  

Ví dụ II-1 

 MOV BX, DX  ; chuyển nội dung DX vào BX.  

 MOV DS, AX  ; chuyển nội dung AX vào DX 

 ADD AL, DL  ; cộng nội dung AL và DL rồi đưa vào 

II.3.2.2 Chế độ địa chỉ tức thì 

Trong chế độ địa chỉ này, toán hạng đích là một thanh ghi hay một ô nhớ, còn toán 

hạng nguồn là một hằng số và vị trí của toán hạng này ở ngay sau mã lệnh. Chế độ địa chỉ 

này có thể được dùng để nạp dữ liệu cần thao tác vào bất kỳ thanh ghi nào (ngoại trừ các 

thanh ghi đoạn và thanh cờ)  hoặc vào bất kỳ ô nhớ nào trong đoạn dữ liệu DS.  

Ví dụ II-2 

 MOV CL, 100  ; chuyển 100 vào CL.  

 MOV AX, 0FF0H  ; chuyển 0FF0H vào AX để rồi đưa 

 MOV DS, AX  ; vào DS (vì không thể chuyểntrực tiếp vào thanh ghi 

đoạn) 

 MOV [BX], 10  ; chỉ DS:BX.  

II.3.2.3 Chế độ địa chỉ trực tiếp 

Trong chế độ địa chỉ này một toán hạng chứa địa chỉ lệnh của ô nhớ dùng chứa dữ liệu 

còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi mà không được là ô nhớ. Nếu so sánh với chế độ địa 

chỉ tức thì ta thấy ở đây ngay sau mã lệnh không phải là toán hạng mà là địa chỉ lệch của toán 

hạng. Xét về phương diện địa chỉ thì đó là địa chỉ trực tiếp.  

Ví dụ II-3 

 MOV AL, [1234H] ;chuyển ô nhớ DS:1234 vào AL.  

 MOV [4320H], CX  ;chuyển CX vào 2 ô nhớ liên tiếp DS:4320 và DS:4321 

II.3.2.4 Chế độ gián tiếp qua thanh ghi 

Trong chế độ địa chỉ này một toán hạng là một thanh ghi được sử dụng để chứa địa chỉ 

lệch của ô nhớ chứa dữ liệu, còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi mà không được là ô 

nhớ (8086/8088 không cho phép quy chiếu bộ nhớ 2 lần đối với một lệnh).  

Ví dụ II-4 
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 MOV AL, [BX] ; chuyển ô nhớ có địa chỉ DS:BX vào AL.  

 MOV [SI], CL ; chuyển CL vào ô nhớ có địa chỉ DS:SI.  

 MOV [DI], AX ; chuyển AX vào 2 ô nhớ liên tiếp tại DS:DI và DS: (DI + 1).  

II.3.2.5 Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở  

Trong chế độ địa chỉ này các thanh ghi cơ sở như BX và BP và các hằng số biểu diễn 

các giá trị dịch chuyển (displacement values) được dùng để tính địa chỉ hiệu dụng của toán 

hạng trong các vùng nhớ DS và SS. Sự có mặt của các giá trị dịch chuyển xác định tính tương 

đối của địa chỉ so với địa chỉ cơ sở.  

Ví dụ II-5 

MOV CX, [BX] +10 ; chuyển 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: [BX + 10] và  

 ; DS: [BX + 10] vào CX.  

MOV CX, [BX+10] ; một cách viết khác của lệnh trên.  

MOV CX, 10 [BX] ; một cách viết khác của lệnh đầu.  

MOV AL, [BP] +5 ; chuyển ô nhớ SS: [BP+5] vào AL.  

ADD AL, Table [BX] ; cộng AL với ô nhớ do BX chỉ ra trong bảng table 

 ; (bảng này nằm trong DS), kết quả dựa vào AL.  

Trong ví dụ trên:  

 10 và 5 là các giá trị cụ thể cho biết mức dịch chuyển của các toán hạng. Table 

là tên mảng biểu diễn kiểu dịch chuyển của mảng (phần tử đầu tiên) so với địa 

chỉ đầu của đoạn dữ liệu DS.  

 [BX + 10] hoặc [BP+5] gọi là địa chỉ hiệu dụng (Effective Address EA. theo 

cách gọi của Intel).  

 DS: [BX + 10] hoặc SS: [BP+5] chính là logic tương ứng với một địa chỉ vật 

lý.  

 Theo cách định nghĩa này thì địa chỉ hiệu dụng của một phần tử thứ BX nào 

đó (kể từ 0) trong mảng Table [BX] thuộc đoạn DS là EA = Table+BX và của 

phần tử đầu tiên là EA = Table.  

II.3.2.6 Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở 

Kết hợp hai chế độ địa chỉ chỉ số và cơ sở ta có chế độ địa chỉ chỉ số cơ sở. Trong chế 

độ địa chỉ này ta dùng cả thanh ghi cơ sở lẫn thanh ghi chỉ số để tính địa chỉ của toán hạng. 

Nếu ta dùng thêm cả thành phần biểu diễn sự dịch chuyển của địa chỉ thì ta có chế độ địa chỉ 

phức tạp nhất: chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở. Ta có thể thấy chế độ địa chỉ này rất phù 

hợp cho việc địa chỉ hoá các mảng hai chiều. 

Ví dụ II-6 

 MOV AX, [ BX ] [SI ]+8 ;chuyển 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ 

  ; DS:[BX+SI+8] và DS:[BX+SI+9] vào AX 

 MOV AX, [BX+SI+8] ; một cách viết khác của lệnh trên  



Chương II. Bộ vi xử lý Intel 8086 

-26- 

 

 MOV CL, [BP+DI+5] ; chuyển ô nhớ SS:[BP+DI+5] vào CL.  

II.3.2.7 Tổng kết các chế độ địa chỉ 

Các chế địa chỉ đã trình bày ở trên có thể tóm tắt lại trong Bảng II-1.  

Bảng II-1. Tóm tắt các chế độ địa chỉ  

Chế độ địa chỉ Toán hạng 
Thanh ghi đoạn ngầm 

định 

Thanh ghi Reg  

Tức thì  Data  

Trực tiếp  [offset] DS 

Gián tiếp qua thanh ghi 

[BX] 

[SI] 

[DI] 

DS 

DS 

DS 

Tương đối cơ sở 
[BX]+disp 

[BP] +DISP 

DS 

SS 

Tương đối chỉ số 
[DI]+Disp 

[SI]+ DISP 

DS 

DS 

Tương đối chỉ số cơ sở  

[BX]+[DI]+DISP 

[BX]+[SI]+DISP 

[BP]+[DI]+DISP 

[BP]+[SI]+DISP 

DS 

DS 

SS 

SS 

 

II.3.2.8 Phương pháp bỏ ngầm định thanh ghi đoạn (segment override) 

Như trong các phần trước đã nói, các thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch được ngầm định 

đi kèm với nhau từng cặp dùng để địa chỉ hoá các toán hạng trong các vùng khác nhau của bộ 

nhớ. Bảng II-2 chỉ ra các cặp đôi ngầm định của cácthan ghi đoạn và thanh ghi lệch thường 

dung. Vì tính ngầm định này nên trong các lệnh ta chỉ cần viểt các thanh ghi lệch là đủ cơ sở 

để tính ra được đia chỉ của toán hạng.  

Tuy nhiên, ngoài các tổ hợp ngầm định đã kể, 8086/8088 còn cho phép ta làm việc với 

các tổ hợp ngầm định đã kể, 8086/8088 còn cho phép ta làm việc với các tổ hợp khác của các 

thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch. Muốn loại vỏ các tổ hợp ngầm định nói trên, trong khi viết 

lệnh ta phải ghi rõ thanh ghi đoạn sẽ dùng để tính địa chỉ và kèm thêm dấu 2 chấm trước 

thanh ghi lệch. 

Bảng II-2. Các cặp thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch ngầm định  

Thanh ghi đoạn  CS DS ES SS 

Thanh ghi lệch IP SI, DI, BX DI SP, BP 

Ví dụ:  



Chương II. Bộ vi xử lý Intel 8086 

-28- 

 

II.3.3.1.b LEA - Nạp địa chỉ hiệu dụng vào thanh ghi 

Viết lệnh:  LEA Đích, Gốc 

Trong đó: 

  + Đích thường là một trong các thanh ghi: BX, CX, DX, BP, SI, DI.  

  + Gốc là tên biến trong đoạn DS được chỉ rõ trong lệnh hoặc ô nhớ cụ thể.  

Mô tả: Đích  Địa chỉ lệch của Gốc, hoặc 

  Đích  Địa chỉ hiệu dụng của Gốc 

Đây là lệnh để tính địa chỉ lệch của biến hoặc địa chỉ của ô nhớ chọn làm gốc rồi nạp 

vào thanh ghi đã chọn.  

Lệnh này không tác động đến các cờ.  

Ví dụ: 

 LEA DX, MSG ; nạp địa chỉ lệch của bản tin MSG vào DX.  

 LEA CX, [BX] [DI] ; nạp vào CX địa chỉ hiệu dụng 

  ; do BX và DI chỉ ra: EA =BX+DI 

II.3.3.1.c IN- Đọc dữ liệu từ cổng vào thanh ghi ACC.  

Viết lệnh: IN ACC, Port 

Mô tả: ACC <- [Port] 

Trong đó [Port ] là dữ liệu của cổng có địa chỉ là Port. Port là địa chỉ 8 bít của cổng, nó 

có thể có các giá trị trong khoảng 00H…FFH. Như vậy ta có thể có các khả năng sau: 

+Nếu ACC là AL thì dữ liệu 8 bít được đưa vào từ cổng Port.  

+Nếu ACC là AX thì dữ liệu 16 bít được đưa vào từ cổng Port và cổng Port+1.  

Có một cách khác để biểu diễn địa chỉ cổng là thông qua thanh ghi DX. Khi dùng 

thanh ghi DX để chứa địa chỉ cổng ta sẽ có khả năng địa chỉ cổng hoá mềm dẻo hơn. Lúc này 

địa chỉ cổng nằm trong dải 0000H... FFFFH và ta phải viết lệnh theo dạng: 

IN ACC, DX 

Trong đó DX phải được gắn từ trước giá trị ứng với địa chỉ cổng. Lệnh này không tác 

động đến các cờ.  

II.3.3.1.d OUT - Ghi dữ liệu từ Acc ra cổng) 

 Viết lệnh:  OUT Port, Acc 

 Mô tả:  Acc  [port] 

Trong đó [port]là dữ liệu của cổng có địa chỉ là Port. Port là địa chỉ 8 bít của cổng, nó 

có thể có các giá trị trong khoảng 00H. . . FFH. Như vậy ta có thể có các khả năng sau: 

  + Nếu Acc là AL thì dữ liệu 8 bít được đưa ra cổng port.  
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  + Nếu Acc là AX thì dữ liệu 16 bít được đưa ra cổng port và cổng port +1.  

Có một cách khác để biểu diễn địa chỉ cổng là thông qua thanh ghi DX. Khi dùng thanh 

ghi DX để chứa địa chỉ cổng ta sẽ có khả năng địa chỉ hoá cổng mềm dẻo hơn. Lúc này địa 

chỉ cổng nằm trong dải 0000H. . . FFFFH và ta phải viết lệnh theo dạng: 

OUT DX, Acc 

Trong đó DX phải được gán từ trước giá trị ứng với địa chỉ cổng. Lệnh này không tác 

động đến các cờ.  

II.3.3.2 Các lệnh tính toán số học và lô gíc.  

Đây là các nhóm lệnh thực hiện các tính toán chủ yếu của vi xử lý 8086/8088.  

Bảng II-4. Các lệnh số học và lô gíc 

Mã gợi nhớ Chức năng 

NOT  Đảo (bù một) byte hay word 

AND  Phép và byte hoặc word 

OR  Phép hoặc byte hoặc word 

XOR  Phép hoặc loại trừ byte hoặc word 

SHL, SHR  Dịch trái, dịch phải lôgíc byte hay word. Số bước 

1 hoặc do CL xác định 

SAL, SAR  Dịch trái, dịch phải số học byte hay word. Số 

bước 1 hoặc do CL xác định 

ROL, ROR  Quay trái, quay phải byte hay word. Số bước 1 

hoặc do CL xác định 

ADD, SUB  Cộng trừ byte hoặc word 

ADC, SBB  Cộng trừ byte hoặc word có nhớ 

INC, DEC  Tăng, giảm  

NEG  Đảo byte hoặc word (bù 2) 

CMP  So sánh hai byte hoặc word 

MUL, DIV  Nhân, chia byte hoặc word không dấu 

IMUL, IDIV  Nhân chia byte hoặc word có dấu 

II.3.3.2.a ADD-Cộng 2 toán hạng 

Viết lệnh: ADD Đích, Gốc.  

Mô tả: Đích  Đích + Gốc.  

Trong đó toán hạng đích và gốc có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ khác nhau. 

Nhưng phải chứa dữ liệu có cùng độ dài và không được phép đồng thời là 2 ô nhó và cũng 

không được là thanh ghi đoạn. Có thể tham khảo các ví dụ của lệnh ADC.  

Cập nhật: AF, CF, PF, SF, ZP 
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II.3.3.2.b MUL - Nhân số không dấu 

 Viết lệnh: MUL Gốc 

Trong đó toán hạng Gốc là số nhân và có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ khác 

nhau.  

Mô tả: tuỳ theo độ dài của toán hạng Gốc ta có 2 trường hợp tổ chức phép nhân, chỗ để 

ngầm định cho số bị nhân và kết quả:   

Nếu Gốc là số 8 bít: ALGốc,  

   số bị nhân phải là số 8 bít đặt trong AL.  

   sau khi nhân: AX  tích,  

Nếu Gốc là số 16 bít: AXGốc,  

   số bị nhân phải là số 16 bít đặt trong AX.  

   sau khi nhân: DXAX  tích.  

Nếu byte cao (hoặc 16 bít cao) của 16 (hoặc 32) bít kết quả chứa 0 thì CF=OF=0 

Như vậy các cờ CF và OF sẽ báo cho ta biết có thể bỏ đi bao nhiêu số 0 trong kết quả. 

Ví dụ: Nếu ta cần nhân một số 8 bít với một số 16 bít, ta để số 16 bít tại Gốc và số 8 bít ở AL. 

Số 8 bít này ở AL cần phải được mở rộng sang AH bằng cách gán AH=0 để làm cho số bị 

nhân nằm trong AX. Sau cùng chỉ việc dùng lệnh MUL Gốc và kết quả có trong cặp DXAX.  

Cập nhật: CF, OF.  

Không xác định: AF, PF, SF, ZP.  

II.3.3.2.c DIV – Chia 2 số không có dấu  

Viết lệnh: DIV Gốc 

Trong đó toán hạng Gốc là số chia và có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ khác 

nhau.  

Mô tả: tuỳ theo độ dài của toán hạng gốc ta có 2 trường hợp bố trí phép chia. Các chỗ 

để ngầm định cho số bị chia và kết quả: 

 Nếu Gốc là số 8 bít: AX/Gốc. Số bị chia phải là số không dấu 16 bít đặt trong 

AX.  

 Nếu Gốc là số 16 bít: DXAX/Gốc. Số bị chia phải là số không dấu 32 bít đặt 

trong cặp thanh ghi DXAX.  

 Nếu thương không phải là số nguyên nó được làm tròn theo số nguyên sát đuôi.  

 Nếu Gốc = 0 hoặc thương thu được lớn hơn FFH hoặc FFFFH (tuỳ theo độ dài 

của toán hạng Gốc) thì 8088 thực hiện lệnh ngắt INT 0.  

Không xác định: AF, CF, OF, PF, SF, ZP.  

II.3.3.2.d CMP- So sánh 2 byte hay 2 word 

Viết lệnh: CMP Đích, Gốc.  
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Mô tả: Đích – Gốc.  

Trong đó toán hạng đích và gốc có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ khác nhau. 

Nhưng phải chứa dữ liệu có cùng độ dài và không được phép đồng thời là 2 ô nhớ.  

Lệnh này chỉ tạo các cờ, không lưu kết quả so sánh, sau khi so sánh các toán hạng 

không bị thay đổi. Lệnh này thường được dùng để tạo cờ cho các lệnh nhảy có điều kiện 

(nhảy theo cờ).  

Các cờ chính theo quan hệ đích và gốc khi so sánh 2 số không dấu: 

 CF ZF  

 Đích = Gốc 0 1 

 Đích > Gốc 0 1 

 Đích > Gốc 1 0 

Cập nhật: AF, CF, OF, PF, SF, ZP.  

II.3.3.2.e AND - Phép và 2 toán hạng 

Viết lệnh: AND Đích, Gốc 

Mô tả: Đích - Đích, Gốc.  

Trong đó toán hạng đích và gốc có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ khác nhau. 

Nhưng phải chứa dữ liệu cùng độ dài và không được phép đồng thời là 2 ô nhớ và cũng 

không được là thanh ghi đoạn. Phép AND thường dùng để che đi/giữ lại một vài bít nào đó 

của một toán hạng bằng cách nhân logic toán hạng đó với toán hạng tức thì có các bít 0/1 ở 

các chỗ cần che đi/giữ nguyên tương ứng (toán hạng tức thì lúc này còn được gọi là mặt nạ).  

Xoá: CF, OF.  

Cập nhật: PF, SF, ZP, PF chỉ có nghĩa khi toán hạng là 8 bít.  

Không xác định: AF.  

Ví dụ: 

  AND AL, BL  ;AL, AL BL theo từng bít.  

  AND BL, 0FH  ;che 4 bít cao của BL.  

II.3.3.3 Điều khiển, rẽ nhánh và lặp.  

 Các câu lệnh thuộc nhóm này cho phép thay đổi trật tự thực hiện các câu lệnh bên 

trong chương trình. Một số câu lệnh tiêu biểu được liệt kê trong bảng dưới đây. 
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Bảng II-5. Các lệnh rẽ nhánh và lặp tiêu biểu 

Mã gợi nhớ Chức năng 

JMP  Nhảy không điều kiện 

JA (JNBE)  Nhảy nếu lớn hơn 

JAE (JNB)  Nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng 

JB (JNAE)  Nhảy nếu bé hơn 

JBE (JNA)  Nhảy nếu bé hơn hoặc bằng 

JE (JZ)  Nhảy nêu bằng 

JC, JNC  Nhảy nếu cờ nhớ đặt, xóa 

JO, JNO  Nhảy nếu cờ tràn đặt, xóa 

JS, JNS  Nhảy nếu cờ dấu đặt, xóa 

LOOP  Lặp không điều kiện, số lần lặp do CX xác định 

LOOPE (LOOPZ)  Lặp nếu bằng (cờ không) hoặc số lần lặp do CX 

xác định 

LOOPNE (LOOPNZ)  Lặp nếu không bằng (cờ không xóa) hoặc số lần 

lặp do CX xác định 

CALL, RET  Gọi hàm, trở về từ hàm con 

INT Ngắt mềm 

IRET  Quay trở về từ đoạn chương trình ngắt 

II.3.3.3.a JMP - Nhảy (vô điều kiện) đến một đích nào đó 

Lệnh này khiến cho bộ vi xử lý 8086/8088 bắt đầu thực hiện một lệnh mới tại địa chỉ 

được mô tả trong lệnh. Lệnh này phân biệt nhảy xa và nhảy gần theo vị trí của câu lệnh mới. 

Tuỳ thuộc vào độ dài của bước nhảy chúng ta phân biệt các kiểu lệnh nhảy gần và nhảy xa 

với độ dài lệnh khác nhau. Lệnh nhảy đến nhãn ngắn shortlabel là lệnh nhảy tương đối. Nơi 

đến phải nằm trong phạm vi từ -128 đến +127 so với vị trí của lệnh nhảy. Toán hạng nguồn 

trong lệnh chỉ là byte độ dời để cộng thêm vào thanh ghi IP. Byte độ dời này được mở rộng 

dấu trước khi cộng vào thanh ghi IP.  

- Ví dụ :  

 JMP SHORT 18h 

 JMP 0F008h 

 JMP DWORD PTR [3000h] 

Lệnh này không tác động đến các cờ.  

II.3.3.3.b LOOP -Lặp lại đoạn chương trình do nhãn chỉ ra cho đến khi CX=0 

 Viết lệnh:  LOOP NHÃN 
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(chỉ ra đỉnh mới của ngăn xếp, cất phần địa chỉ lệch của địa chỉ trờ 

về vào đỉnh ngăn xếp) 

5. [N*4]  IP, [N*4+2]  CS 

(lấy lệnh tại địa chỉ mới của chương trình con phục vụ ngắt kiểu N 

tương ứng trong bảng vectơ ngắt) 

6. Tại cuối chương trình phục vụ ngắt, khi gặp lệnh IRET 

[SP]  IP, SP  SP+2 

[SP]  CS, SP  SP+2 

[SP]  FR, SP  SP+2 

(bộ vi xử lý quay lại chương trình chính tại địa chỉ trở về và với giá 

trị cũ của thanh ghi cờ được lấy ra từ ngăn xếp).  

 Về mặt cấu trúc chương trình, khi có ngắt xảy ra thì chương trình chính tạm dừng việc 

thực hiện và lưu các thanh ghi cần thiết như thanh ghi cờ. Sau đó con trỏ lệnh của CPU sẽ 

được trỏ tới đoạn mã của chương trình con phục vụ ngắt. Khi chương trình con phục vụ ngắt 

kết thúc, CPU khôi phục lại trạng thái các thanh ghi của chương trình chính và đặt con trỏ 

lệnh về vị trí bị ngừng khi phục vụ ngắt. Dưới đây là danh sách một số kiểu ngắt đặc biệt 

được xếp vào đầu dãy ngắt mềm INT N như sau: 

 + INT 0: Ngắt mềm do phép chia cho số 0 gây ra,  

 + INT1: Ngắt mềm để chạy từng lệnh ứng với trường hợp cờ TF=1,  

 + INT2: Ngắt cứng do tín hiệu tích cực tại chân NMI gây ra,  

+ INT3: Ngắt mềm để đặt điểm dừng của chương trình tại một địc chỉ nào đó 

+ IN T4: (Hoặc lệnh INTO): ngắt mềm ứng với trường hợp cờ tràn OF=1.  

Các kiểu ngắt khác còn lại thì được dành cho nhà sản xuất và cho người sử dụng định 

nghĩa: 

+ INT 5-INT 1FH; dành riêng cho Intel trong các bộ vi xử lý cao cấp khác,  

+ INT 20H-INT FFH: dành cho người sử dụng.  

Các kiểu ngắt N trong INT N đều tương ứng với các địa chỉ xác định của chương trình 

con phục vụ ngắt mà ta có thể tra được trong bảng các vectơ ngắt. Intel quy định bảng này 

nằm trong RAM bắt đầu từ đạic hỉ 00000H và dài 1 KB (vì 8086/8088 có tất cả 256 kiểu 

ngắt, mỗi kiểu ngắt ứng với 1 vectơ ngắt, 1 vectơ ngắt cần 4 byte để chứa địa chỉ đầy đủ cho 

CS:IP của chương trình con phục vụ ngắt).  
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một địa chỉ nhất định trong bộ nhớ. Để định nghĩa các kiểu dữ liệu khác nhau ta thường dùng 

các lệnh giả sau: 

 DB (define byte)   : định nghĩa biến kiểu byte 

 DW (define word)   : định nghĩa biến kiểu từ 

 DD (define double word)  : định nghĩa biến kiểu từ kép 

a) Biến byte 

Biến kiểu byte sẽ chiếm 1 byte trong bộ nhớ. Hướng dẫn chương trình dịch để định 

nghĩa biến kiểu byte có dạng tổng quát như sau: 

   Tên DB giá_ trị_khởi_đầu 

 Ví dụ:  

   B1 DB 4 

 Ví dụ trên định nghĩa biến byte có tên là B1 và dành 1 byte trong bộ nhớ cho nó để 

chứa giá trị khởi đầu bằng 4.  

 Nếu trong lệnh trên ta dùng dấu? thay vào vị trí của số 4 thì biến B1 sẽ được dành chỗ 

trong bộ nhớ nhưng không được gán giá trị khởi đầu. Cụ thể dòng lệnh giả: 

   B2 DB ? 

chỉ định nghĩa 1 biến byte có tên là B2 và dành cho nó một byte trong bộ nhớ.  

 Một trường hợp đặc biệt của biến byte là biến ký tự. Ta có thể có định nghĩa biến kỳ 

tự như sau: 

   C1 DB ' $' 

   C2 DB 34 

b) Biến từ 

Biến từ cũng được định nghĩa theo cách giống như biến byte. Hướng dẫn chương 

trình dịch để định nghĩa biến từ có dạng như sau: 

   Tên DB giá_ trị_khởi_đầu 

 Ví dụ:  

   W1 DW 40 

 Ví dụ trên định nghĩa biến từ có tên là W1 và dành 2 byte trong bộ nhớ cho nó để 

chứa giá trị khởi đầu bằng 40.  

 Chúng ta cũng có thể sử dụng dấu? chỉ để định nghĩa và dành 2 byte trong bộ nhớ cho 

biến từ W2 mà không gán giá trị đầu cho nó bằng dòng lệnh sau: 

   W2 DW ? 

c) Biến mảng 

Biến mảng là biến hình thành từ một dãy liên tiếp các phần tử cùng loại byte hoặc từ, 

khi định nghĩa biến mảng ta gán tên cho một dãy liên tiếp các byte hay từ trong bộ nhớ cùng 

với các giá trị ban đầu tương ứng.  
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Ví dụ: 

  M1 DB 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Ví dụ trên định nghĩa biến mảng có tên là M1 gồm 6 byte và dành chỗ cho nó trong 

bộ nhớ từ địa chỉ ứng với M1 để chứa các giá trị khởi đầu bằng 4, 5, 6, 7, 8, 9. Phần tử đầu 

tỏng mảng là 4 và có địa chỉ trùng với địa chỉ của M1, phần tử thứ hai là 5 và có địa chỉ 

M1+1. . .  

Khi chúng ta muốn khởi đầu các phần tử của mảng với cùng một giá trị chúng ta có 

thể dùng thêm toán tử DUP trong lệnh.  

Ví dụ: 

  M2 DB 100  DUP (0) 

  M3 DB 100 DUP (?)  

Ví dụ trên định nghĩa một biến mảng tên là M2 gồm 100 byte, dành chỗ trong bộ nhớ 

cho nó để chứa 100 giá trị khởi đầu bằng 0 và biến mảng khác tên là M3 gồm 100byte, dành 

sẵn chỗ cho nó trong bộ nhớ để chứa 100 giá trị nhưng chưa được khởi đầu.  

Toán tử DUP có thể lồng nhau để định nghĩa ra 1 mảng.  

Ví dụ: dòng lệnh 

  M4 DB 4, 3, 2, 2 DUP(1, 2 DUP(5), 6)   

Sẽ định nghĩa ra một mảng M4 tương đương với lệnh sau: 

  M4 DB 4, 3, 2, 1, 5, 5, 6, 1, 5, 5, 6 

Một điều cần chú ý nữa là đối với các bộ vi xử lý của Intel, nếu ta có một từ đặt trong 

bộ nhớ thì byte thấp của nó sẽ được đặt vào ô nhớ có địa chỉ thấp, byte cao sẽ được đặt vào ô 

nhớ có địa chỉ cao. Cách lưu giữ số liệu kiểu này cũng còn có thể thấy ở các máy VAX của 

Digital hoặc của một số hãng khác và thường gọi là 'quy ước đầu bé' (little endian, byte thấp 

được cất tại địa chỉ thấp). Cũng nên nói thêm ở đây là các bộ vi xử lý của motorola lại có 

cách cất số liệu theo thứ tự ngược lại hay còn được gọi là 'quy ước đầu to' (big endian byte 

cao được cất tại địa chỉ thấp).  

Ví dụ: Sau khi định nghĩa biến từ có tên là WORDA như sau: 

 WORDA DW 0FFEEH 

Thì ở trong bộ nhớ thấp (EEH) sẽ được để tại địa chỉ WORDA còn byte cao (FFH) sẽ 

được để tại địa chỉ tiếp theo, tức là tại WORDA+1 

d) Biến kiểu xâu kí tự  

Biến kiểu xâu kí tự là một trường hợp đặc biệt của biến mảng, trong đó các phần tử của 

mảng là các kí tự. Một xâu kí tự có thể được định nghĩa bằng các kí tự hoặc bằng mã ASCII 

của các kí tự đó. Các ví dụ sau đều là các lệnh đúng và đều định nghĩa cùng một xâu kí tự 

nhưng gắn nó cho các tên khác nhau: 

 STR1 DB 'string' 

 STR2 DB 73h, 74h, 72h, 69h, 6Eh, 67h 
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 STR3 DB 73h, 74h, 'x' 'i', 6Eh, 67h 

e) Hằng có tên 

Các hằng trong chương trình hợp ngữ thường được gán tên để làm cho chương trình trở 

nên dễ đọc hơn. Hằng có thể là kiểu số hay kiểu ký tự. Việc gán tên cho hằng được thực hiện 

nhờ lệnh giả EQU  như sau: 

  CR EQU 0Dh ;CR là carriage return 

  LE EQU 0Ah ;LF là line feed 

Trong ví dụ trên lệnh giả EQU gán giá trị số 13 (mã ASCII của kí tự trở về đầu dòng) 

cho tên CR và 10 (mã ASCII của ký tựu thêm dòng mới) cho tên LF.  

Hằng cũng có thể là một chuỗi ký tự. trong ví dụ dưới đây sau khi đã gán một chuỗi ký 

tự cho một tên: 

  CHAO EQU  'Hello' 

ta có thể sử dụng hằng này để định nghĩa một biến mảng khác.  

  MSG DB CHAO, '$' 

Vì lệnh giả EQU không dành chỗ của bộ nhớ  cho tên của hằng nên ta có thể đặt nó khá 

tự do tại những chỗ thích hợp bên trong chương trình. Tuy nhiên trong thực tế người ta 

thường đặt các định nghĩa này trong đoạn dữ liệu.  

III.1.2.2 Khung của một chương trình hợp ngữ  

Một chương trình mã máy trong bộ nhớ thường bao gồm các vùng nhớ khác nhau để 

chứa mã lệnh, chứa dữ liệu của chương trình và một vùng nhớ khác được dùng làm ngăn xếp 

phục vụ hoạt động của chương trình. Chương trình viết bằng hợp ngữ cũng phải có cấu trúc 

tương tự để khi được dịch nó sẽ tạo ra mã tương ứng với chương trình mã máy nói trên. Để 

tạo ra sườn của một chương trình hợp ngữ chúng ta sẽ sử dụng cách định nghĩa đơn giản đối 

với mô hình bộ nhớ dành cho chương trình và đối với các thanh ghi đoạn.  

III.1.2.2.a Khai báo quy mô sử dụng bộ nhớ 

Kích thước của bộ nhớ dành cho đoạn mã và đoạn dữ liệu trong một chương trình được 

xác định nhờ hướng dẫn chương trình dịch MODEL như sau (hướng dẫn này phải được đặt 

trước các hướng dẫn khác trong chương trình hợp ngữ, nhưng sau hướng dẫn về loại CPU): 

  . MODEL Kiểu_ kích_thước_bộ_nhớ 

Có nhiều Kiểu_ kích_thước_bộ_nhớ cho các chương trình với đòi hỏi dung lượng bộ 

nhớ khác nhau. Đối với ta thông thường các ứng dụng đòi hỏi mã chương trình dài nhất cũng 

chỉ cần chứa trong một đoạn (64KB), dữ liệu cho chương trình nhiều nhất cũng chỉ cần chứa 

trong một đoạn, thích hợp nhất nên chọn Kiểu_ kích_thước_bộ_nhớ là Small (nhỏ) hoặc nếu 

như tất cả mã và dữ liệu có thể gói trọn được trong một đoạn thì có thể chọn Tiny (hẹp): 

  . Model  Small 

hoặc . Model Tiny 
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Ngoài Kiểu_ kích_thước_bộ_nhớ nhỏ hoặc hẹp nói trên, tuỳ theo nhu cầu cụ thể 

MASM còn cho phép sử dụng các Kiểu_ kích_thước_bộ_nhớ khác như liệt kê trong Bảng 

III-1.  

Bảng III-1. Các kiểu kích thước bộ nhớ cho chương trình hợp ngữ 

Kiểu kích thước Mô tả 

Tiny (Hẹp) Mã lệnh và dữ liệu gói gọn trong một đoạn 

Small (Nhỏ) 
Mã lệnh gói gọn trong một đoạn, dữ liệu nằm trong 

một đoạn.  

Medium (Trung 

bình) 

Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu nằm 

trong một đoạn.  

Compact(Gọn) 
Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không 

gói gọn trong một đoạn.  

Large (lớn) 

Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không 

gói gọn trong một đoạn, không có mảng nào lớn hơn 

64KB.  

Huge (Đồ sộ) 

Mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không 

gói gọn trong một đoạn, các mảng có thể lớn hơn 

64KB 

 

III.1.2.2.b Khai báo đoạn ngăn xếp 

Việc khai báo đoạn ngăn xếp là để dành ra một vùng nhớ đủ lớn dùng làm ngăn xếp 

phục vụ cho hoạt động của chương trình khi có chương trình con. Việc khai báo được thực 

hiện nhờ hướng dẫn chương trình dịch như sau.  

 . Stack  Kích_thước 

Kích_thước sẽ quyết định số byte dành cho ngăn xếp. Nếu ta không khai Kích_thước 

thì chương trình dịch sẽ tự động gán cho Kích_thước giá trị 1 KB, đây là kích thước ngăn xếp 

quá lớn đối với một ứng dụng thông thường. Trong thực tế các bài toán của ta thông thường 

với 100-256 byte là đủ để làm ngăn xếp và ta có thể khai báo kích thước như sau: 

  . Stack  100 

Khai báo đoạn dữ liệu 

Đoạn dữ liệu chứa toàn bộ các định nghĩa cho các biến của chương trình. Các hằng 

cũng nên được định nghĩa ở đây để đảm bảo tính hệ thống mặc dù ta có thể để chúng ở trong 

chương trình như đã nói ở phần trên.  

 Việc khai báo đoạn dữ liệu được thực hiện nhờ hướng dẫn chương trình dịch DATA, 

việc khai báo và hằng được thực hiện tiếp ngay sau đó bằng các lệnh thích hợp. Điều này 

được minh hoạ trong các thí dụ đơn giản sau: 

 . Data 

  MSG DB  'helo!$' 
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  CR DB  13 

  LF EQU  10 

III.1.2.2.c Khai báo đoạn mã 

Đoạn mã chứa mã lệnh của chương trình. Việc khai báo đoạn mã được thực hiện nhờ 

hướng dẫn chương trình dịch. CODE như sau: 

 . CODE 

Bên trong đoạn mã, các dòng lệnh phải được tổ chức một cách hợp lý, đúng ngữ pháp 

dưới dạng một chương trình chính (CTC) và nếu cần thiết thì kèm theo các chương trình con 

(ctc). Các chương trình con sẽ được gọi ra bằng các lệnh CALL có mặt bên trong chương 

trình chính.  

Một thủ tục được định nghĩa nhờ các lệnh giả PROC và ENDP. Lệnh giả PROC để bắt 

đầu một thủ tục còn lệnh giả ENDP được dùng để kết thúc nó. Như vậy một chương trình 

chính có thể được định nghĩa bằng các lệnh giả PROC và ENDP theo mẫu sau: 

Tên_CTC Proc 

; Các lệnh của thân chương trình chính 

CALL Tên_ ctc; gọi ctc 

Tên_CTC Endp 

Giống như chương trình chính con cũng được định nghĩa dưới dạng một thủ tục nhờ 

các lệnh giả PROC và ENDP theo mẫu sau: 

Tên_ctc  Proc 

; các lệnh thân chương trình con 

RET   

Tên_ctc Endp 

Trong các chương trình nói trên, ngoài các lệnh giả có tính nghi thức bắt buộc ta cần 

chú ý đến sự bố trí của lệnh gọi (CALL) trong chương trình chính và lệnh về (RET) trong 

chương trình con.  

III.1.2.2.d Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra chương trình. EXE 

Từ các khai báo các đoạn của chương trình đã nói ở trên ta có thể xây dựng một khung 

tổng quát cho các chương trình hợp ngữ với kiểu kích thước bộ nhớ nhỏ. Sau đây là một 

khung cho chương trình hợp ngữ để rồi sau khi được dịch (assembled), nối (linked) trên máy 

IBM PC sẽ tạo ra một tệp chương trình chạy được ngay (executable) với đuôi. EXE.  

 . Model small 

 . Stack 100 

 . Data 

  ; các định nghĩa cho biến và hằng để tại đây 
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 . Code 

 MAIN Proc 

  ; Khởi đầu cho DS 

   MOV AX, @Data 

   MOV DS, AX 

  ; Các lệnh của chương trình chính để tại đây 

  ; Trở về DOS dùng hàm 4CH của INT 21H 

   MOV AH, 4CH 

   INT 21 H 

 MAIN Endp 

  ; các chương trình con (nếu có) để tại đây 

  END MAIN 

Trong khung chương trình trên, tại dòng cuối cùng của chương trình ta dùng hướng dẫn 

chương trình dịch END và tiếp theo là MAIN để kết thúc toàn bộ chương trình. Ta có nhận 

xét rằng MAIN là tên của chương trình chính nhưng quan trọng hơn và về thực chất thì nó là 

nơi bắt đầu các lệnh của chương trình trong đoạn mã.  

Khi một chương. EXE được nạp vào bộ nhớ. Hệ điều hành DOS sẽ tạo ra một mảng 

gồm 256 byte của cái gọi là đoạn mào đầu chương trình (Program Segment Prefix - PSP) 

dùng để chứa các thông tin liên quan đến chương trình và các thanh ghi DS và ES. Do vậy 

DS và ES không chứa giá trị địa chỉ của các đoạn dữ liệu cho chương trình của chúng ta. Để 

chương trình có thể chạy đúng ta phải có các lệnh sau để khởi đầu cho thanh ghi DS (hoặc ES 

nếu cần): 

  MOV AX, @Data 

  MOV DS, AX  

Trong đó @Data là tên của đoạn dữ liệu. Data định nghĩa bởi hướng dẫn chương trình 

dịch sẽ dịch tên @Data thành giá trị số của đoạn dữ liệu. Ta phải dùng thanh ghi AX làm 

trung gian cho việc khởi đầu DS như trên là do bộ vi xử lý 8086/8088, Vì những lí do kỹ 

thuật, không cho phép chuyển giá trị số (chế độ địa chỉ tức thì) vào các thanh ghi đoạn. 

Thanh ghi AX cũng có thể được thay thế bằng các thanh ghi khác.  

 Sau đây là ví dụ của một chương trình hợp ngữ được viết để dịch ra chương trình với 

đuôi. EXE. khi cho chạy, chương trình này sẽ hiện lên màn hình lời chào 'Hello' nằm giữa hai 

dòng trống cách đều các dòng mang dấu nhắc của DOS.  

 Ví dụ III-1. Chương trình Hello. EXE 

  . Model Small 

  . Stack 100 

  . Data 

   CRLF  DB 13, 10, ' $ ' 

   MSG  DB ' Hello!$ ' 

  . Code 

  MAIN Proc 

    ; khởi đầu thanh ghi DS 

   MOV AX, @Data 
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   MOV DS, AX 

    ; về đầu dòng mới dùng hàm 9 của INT 21H 

   MOV AH, 9 

   LEA DX, CRLF 

   INT 21H 

    ; hiện thị lời chào dùng hàm 9 của INT 21H 

   MOV AH, 9 

   LEA DX, MSG 

   INT 21H 

    ; về đầu dòng mới dùng hàm 9 của INT 21H 

   MOV AH, 9 

   LEA DX, CFLF 

   INT 21H 

    ; trở về DOS dùng hàm 9 của INT 21H 

   MOV AH, 4CH 

   INT 21H 

  MAIN Endp 

   END MAIN 

 

Trong ví dụ trên chúng ta đã sử dụng các dịch vụ có sẵn (các hàm 9 và 4CH) của ngắt 

INT 21H của DOS trên máy IBM PC để hiện thị xâu ký tự và trở về DOS một cách thuận lợi.  

III.1.2.2.e  Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra chương trình. COM 

Nhìn vào khung chương trình hợp ngữ để dịch ra tệp chương trình đuôi. EXE ta thấy có 

mặt đầy đủ các đoạn. Trên máy tính IBM PC ngoài tệp chương trình với đuôi. EXE. Chúng ta 

còn có khả năng dịch chương trình hợp ngữ có kết cấu thích hợp ra một loại tệp chương trình 

chạy được kiểu khác với đuôi. COM. Đây là một chương trình ngắn gọn và đơn giản hơn 

nhiều so với tệp chương trình đuôi. EXE, trong đó các đoạn mã, đoạn dữ liệu và đoạn ngăn 

xếp được gộp lại trong một đoạn duy nhất là đoạn mã. Như vậy nếu ta có các ứng dụng mà 

dữ liệu và mã chương trình không yêu cầu nhiều về không gian của bộ nhớ, ta có thể ghép 

luôn cả dữ liệu, mã chương trình và ngăn xếp chung vào trong cùng một đoạn mã rồi tạo ra 

tệp. COM. Với việc tạo ra tệp này còn tiết kiệm được cả không gian nhớ khi phải lưu trữ nó 

trên ổ đĩa. Để có thể dịch được ra chương trình đuôi. COM thì chương trình nguồn hợp ngữ 

phải được kết cấu sao cho thích hợp với mục đích này.  

Sau đây là khung của một chương trình hợp ngữ để dịch được ra tệp chương trình đuôi 

.COM.  
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Ví dụ III-2. Khung chương trình. COM 

  . Model Tiny  

  . Code  

   ORG 100h 

  START: JMP CONTINUE 

   ; các định nghĩa cho biến và hằng để tại đây 

  CONTINUE: 

  MAIN Proc 

   ; các lệnh của chương trình chính để tại đây 

   INT 20H   ; Trở về DOS 

  MAIN Endp 

   ; các chương trình con (nếu có) để tại đây 

   END START 

So sánh khung này với khung cho chương trình. EXE ta thấy trong khung không có 

khai báo đoạn ngăn xếp và đoạn dữ liệu, còn khai báo quy mô sử dụng nhớ là kiểu Tiny. Ở 

ngay đầu đoạn mã là lệnh giả ORG (origin: điểm xuất phát) lệnh JMP (nhảy). Lệnh giả ORH 

100H dùng để gán địa chỉ bắt đầu cho chương trình tại 100H trong đoạn mã, chừa lại vùng 

nhớ với dung lượng 256 byte (từ địa chỉ 0 đến địa chỉ 255) cho đoạn mào đầu chương trình 

(PSP).  

Lệnh JMP sau nhãn START dùng để nhảy qua phần bộ nhớ dành cho việc định nghĩa 

và khai báo dữ liệu (về nguyên tắc, dữ liệu có thể được đặt ở đầu hoặc ở cuối đoạn mã, nhưng 

ở đây ta đặt nó ở đầu đoạn mã để có thể áp dụng các định nghĩa đơn giản đã nói). Đích của 

lệnh nhảy là phần đầu của chương trình chính. Hình III-1 biểu diễn việc một chương trình 

kiểu. COM được nạp vào và sắp xếp trong một đoạn mã của bộ nhớ ra sao.  

Theo Hình III-1 ta thấy một chương trình. COM cũng được nạp vào bộ nhớ sau vùng 

PSP như chương trình đuôi. EXE. Ngăn xếp cho chương trình. COM được xếp đặt tại cuối 

đoạn mã, đỉnh của ngăn xếp lúc ban đầu là ô nhớ có địa chỉ là FFFEH.  

Trong trường hợp chương trình kiểu. COM này chúng ta sẽ bị các hạn chế  

 Dung lượng nhớ cực đại của một đoạn là 64KB, tức là ta phải luôn chắc chắn được 

rằng các chương trình ứng dụng phải có số lượng byte của mã máy và dữ liệu cho chương 

trình không lớn lắm.   

 Chương trình cũng chỉ được phép sử dụng ngăn xếp một cách hạn chế (nếu không 

điều này có thể làm cho đỉnh của nó trong khi hoạt động dâng lên nhiều về phía địa chỉ thấp 

của đoạn).  
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Để giải quyết các công việc khác nhau thông thường trong khi viết chương trình ta chỉ 

cần đến 3 cấu trúc lập trình cơ bản sau: 

  + Cấu trúc tuần tự.  

  + Cấu trúc lựa chọn (IF-THEN-ELSE) và 

  + Cấu trúc lặp (WHILE. DO).  

Thay đổi các cấu trúc này một chút ít, ta có thể tạo thêm 4 cấu trúc khác cũng rất có tác 

dụng trong khi viết chương trình: 

  + cấu trúc chọn kiểu IF-THEN 

  + cấu trúc chọn kiểu CASE,  

  + cấu trúc lặp kiểu REPEAT-UNTIL và 

  + cấu trúc lặp kiểu FOR-DO.  

Đặc điểm chung của tất cả các cấu trúc lập trình cơ bản là tính cấu trúc chi có một lối 

vào cấu trúc và một lối ra để ra khỏi cấu trúc đó.  

III.3.1.1 Cấu trúc tuần tự  

Cấu trúc tuấn tự là một cấu trúc thông dụng và đơn giản nhất. Trong cấu trúc này các 

lệnh được sắp xếp tuần tự, lệnh này kế tiếp lệnh kia. Sau khi thực hiện xong lệnh cuối cùng 

của cấu trúc thì công việc phải làm cũng được hoàn tất.  

 Ngữ pháp: 

   Lệnh 1 

    Lệnh 2  

   Lệnh n 

Bài tập III-1 

Các thanh ghi CX và BX chứa các giá trị của biến c và b. Hãy tính giá trị của biểu thức 

a = 2(c+b) và chứa kết quả trong thanh ghi AX.  

 

Giải 

 Ta có thể thực hiện công việc trên bằng mẫu chương trình sau: 

 XOR AX, AX ;tổng tại AX lúc đầu là 0.  

 ADD AX, BX ;cộng thêm b.  

 ADD AX, CX ;cộng thêm c.  

 SHL AX, l ;nhân đôi kết quả trong AX.  

 RA: ;lối ra của cấu trúc.  
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III.3.1.2 Cấu trúc IF - THEN 

IF Điều kiện THEN công việc.  

Từ ngữ pháp của cấu trúc IF-THEN ta thấy nếu thoả mãn Điều kiện thì Công việc được 

thực hiện nếu không Công việc sẽ bị bỏ qua. Điều này tương đương với việc dùng lệnh nhảy 

có điều kiện để bỏ qua một thao tác náo đó trong chương trình hợp ngữ.  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Bài tập III-2.  

Gán cho BX giá trị tuyệt đối của AX.  

 Giải 

 Để thực hiện phép gán BX  AX ta có thể dùng các lệnh sau: 

   CMP AX, 0  ; AX<0? 

   JNL GAN  ; không, gán luôn.  

   NEG AX  ; đúng. đào dấu, rồi 

  GAN: MOV BX, AX ;  lối ra của cấu trúc.  

III.3.1.3 Cấu trúc IF - THEN - ELSE 

IF ĐiềuKiện THEN CôngViệc1 ELSE CôngViệc2 

Từ ngữ pháp của cấu trúc IF-THEN-ELSE ta thấy nếu thoả mãn Điều kiện thì 

Côngviệc1 được thực hiện nếu không thì Côngviệc2 được thực hiện. Điều này tương đương 

với việc dùng lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện để nhảy đến các nhãn nào đó trong 

chương hợp ngữ.  

Bài tập III-3.  

Gán cho CL giá trị bít dấu của AX.  

Giải 

 Ta có thể thực hiện các công việc trên bằng mẩu chương trình sau: 

Điều kiện 

Công việc 

S

ai Đ

úng 

Hình III-6.Cấu trúc IF-THEN 

Điều kiện 

S

ai 

Đ

úng 

Công việc 1 Công việc 1 

Hình III-5 Cấu trúc IF-THEN-ELSE 

Hình III-6 
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   CMP AX, 0  ; AX>0?.  

   JNS DG  ; đúng.  

  MOV CL, l  ; sai, cho CL  1 rồi 

  JMP RA  ; di ra.  

  DG: XOR CL, CL ; cho CL  0.  

  RA:   ; lối ra của cấu trúc.  

III.3.1.4 Cấu trúc CASE 

    CASE Biểuthức 

    Giátrị1: Côngviệc1 

Giátrị2: Côngviệc2 

    . . .  

    GiátrịN: CôngviệcN 

   END CASE  

 

Từ ngữ pháp của cấu trúc ta thấy nếu Biểuthức có Giátrị1 thì Côngviệc1 được thực 

hiện. nếu Biểuthức có Giátrị2 thì Côngviệc2 được thực hiện và cứ tiếp tục cho đến 

CôngviệcN. Điều này tương đương với việc dùng các lệnh nhảy có điều kiện và nhảy không 

điều kiện để nhảy các nhãn nào đó trong chương trình hợp ngữ. Cấu trúc CASE có thể thực 

hiện bằng các cấu trúc lựa chọn lồng nhau.  

Bài tập III-4.  

Dùng CX để biểu hiện các giá trị khác nhau của AX theo quy tắc sau: 

AX < 0 thì CX =-1 

AX = 0 thì CX =0 

AX > 0 thì CX =1 

Biểuthức 

Côngviệc1 CôngviệcN Côngviệc2 

Giátrị1 Giátrị2 GiátrịN 

Hình III-7. Cấu trúc lệnh CASE  
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Giải 

 Ta có thể thực hiện các công việc trên bằng mẫu chương trình sau: 

  CMP AX, 0 ; Kiểm tra dấu của AX.  

  JL AM ; AX<0.  

  JE KHONG ; AX =0.  

  JG DUONG ; AX > 0.  

 AM:  MOV CX, -1 

  JMP RA 

 DUONG: MOV CX, 1 

  JMP RA 

 KHONG: XOR CX. CX 

 RA:     ; lối ra của cấu trúc.  

III.3.1.5 Cấu trúc lặp FOR - DO  

   FOR Số lần lặp DO Công việc      

Từ ngữ pháp cuả cấu trúc FOR - DO ta thấy ở đây Công việc được thực hiện lặp đi lặp 

lại tất cả Số lần lặp lại. Điều này hoàn toàn tương đươg với việc dùng lệnh LOOP trong hợp 

ngữ để lặp lại CX lần một Công việc nào đó, trước đó ta phải gán Số lần lặp cho thanh ghi 

CX.  

 

Bài tập III-5 

Hiển thị một dòng kí tự '$' trên màn hình.  

Giải 

 Một dòng màn hình trên máy IBM PC chứa được nhiều nhất là 80 kí tự.  

Khởi đầu bộ đếm 

Công việc 

 

Giảm bộ đếm đi 1 

sai 

 
Bộ đếm=0 

 
đúng 

 

Hình III-8. Cấu trúc lặp FOR - DO. 
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Ta sẽ sử dụng hàm 2 của ngắt 21H để hiển thị 1 kí tự. Ta phải lặp lại công việc này 80 

lần cả thảy bằng lệnh LOOP. Muốn dùng lện này, ngay từ đầu ta phải nạp vào thanh ghi CX 

số lần hiển thị, nội dung của CX được tự động giảm đi1 do tác động của lệnh LOOP.  

Sau đây là mẩu chương trình thực hiện các công việc trên: 

  MOV CX, 80 ; số lần hiện thị trong CX 

  MOV AH, 2 ; AH chứa số hiệu hàm hiện thị,  

  MOV DL, '$' ; DL chứa kí tự cần hiện thị,  

 HIEN:  INT 21H ; hiện thị 

  LOOP HIEN ; cả một dòng kí tự.  

 RA:  ; lối ra của cấu trúc.  

III.3.1.6 Cấu trúc lặp WHILE - DO 

   WHILE Điều kiện DO Công việc 

 Từ ngữ pháp của cấu trúc WHILE - DO ta thấy: Điều kiện được kiểm tra đầu tiên. 

Côg việc được lặp đi lặp lại chừng nào Điều kiện còn đúng. Điều này trong hợp ngữ hoàn 

toàn tương đương với việc dùng lệnh CMP để kiểm tra Điều kiện và sau đó dùng lệnh nhảy 

có điều kiện để thoát khỏi vòng lặp.  

 

 Bài tập III-6 

 Đếm số ký tự đọc được từ bàn phím, khi gặp ký tự CR thì thôi.  

 Giải 

 Ta có thể thực hiện công việc trên bằng mẩu chương trình sau: 

  XOR CX, CX ; tổng số ký tự đọc được lúc đầu là 0 

  MOV AH, 1 ; hàm đọc ký tự từ bàn phím.  

 TIEP:  INT 21H ; đọc 1 ký ự, Al chứa mã ký tự.  

  CMP AL, 13  ; đọc được CR? 

  JE RA  ; đúng, ra.  

  INC CX  ; sai, thêm 1 ký tự vào tổng.  

 RA:  ; lối ra của cấu trúc.  

Điều kiện 

Công việc 

 

sai 

 đúng                                                                                                                                         

 

sai 

 đúng                                                                                                                                         

 

Điều kiện 

Công việc 

 

Hình III-9. Cấu trúc WHILE - DO và REPEAT-UNTIL 
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Giải 

Muốn có số dòng cách thay đổi được theo ý muốn giữa 2 lời chào ta và tây khi chạy 

chương trình mà không phải thay giá trị mới cho thanh ghi CX ngay trong chương trình như 

ở ví dụ trước, ta cần dùng thêm 1 biến mới để chứa số dòng cách và viết chương trình sao cho 

mỗi khi cho chạy thì chương trình có thêm phần đối thoại để người sử dụng có thể thay đổi 

giá trị của số dòng giãn cách đó.  

  Sau đây là chương trình thực hiện công việc trên: 

  . Model Small 

  . Stack 100 

  . Data 

   CRLF  DB 13, 10, '$' 

   ChaoTay DB 'Hello!S' 

   ChaoTa DB 'Chao ban!S' 

   Thongbao DB 'go vao so dong cach:S' 

   SoCRLF DB ? 

  . Code 

  MAIN Proc 

   MOV AX, @Data ; khởi đầu thanh ghi DS 

   MOV DS, AX 

    ; hiện thông báo dùng hàm 9 của INT 21H 

  MOV AH, 9 

  LEA DX, Thongbao 

  INT 21H 

   ; đọc số dòng cách dùng hàm 1 của INT 21H 

  MOV AH, 1 

  INT 21H   ; đọc số dòng cách 

  AND AL, OFH  ; đổi ra hệ hai 

  MOV SoCRLE, AL  ; cất đi 

   ; cách 1 dòng dùng hàm 9 của INT 21H 

  MOV AH, 9 

  LEA DX, CRLF 

  INT 21H 

   ; hiển thị lời chào dùng hàm 9 của INT 21H 

  MOV AH, 9 

  LEA DX, ChaoTay 

  INT 21H 

  LEA DX, CFLF 
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   TBao DB 'Go vao 1 so he hai (max 16 bít, ' 

    DB 'CR de thoi):$' 

  . Code 

  MAIN proc 

   MOV AX, @ Data 

MOV DS, AX 

MOV AH, 9  ; hiện thị thông báo 

LEA DX, TBao 

  INT 21H 

 XOR BX, BX ; BX chứa kết quả, lúc đầu là 0 

 MOV AH, 1  ; hàm đọc 1 số từ bàn phím  

TIEP: INT 21H 

 CMP AL, 13  ; CR? 

 JF THOIDOC ; đúng, thôi đọc 

 AND AL, OFH ; không, đổi mã ASCII ra số 

 SHL BX, 1  ; dịch trái BX 1 bít để lấy chỗ 

 OR BL, AL  ; chèn bít vừa đọc vào kết quả 

 JMP TIEP  ; đọc tiếp một ký tự 

THOIDOC:MOV CX, 16 ; CX chứa số bít của BX 

 MOV AH, 2  ; hàm hiện ký tự 

 HIEN:XOR DL, DL ; xoá DL để chuẩn bị đổi 

 ROL BX, 1  ; đưa bít MSB của BX sang CF 

 ADC DL, 30H ; đổi giá trị bít đó ra ASCII 

 INT 21H  ; hiển thị 1 bít của BX 

 LOOP HIEN  ; lặp lại cho đến hết 

 MOV AH, 4CH ; trở về DOS 

 INT 21H 

MAIN Endp 

 END MAIN 

Chương trình hợp ngữ cho công việc đã nêu được hình thành từ 2 phần, một phần với 

chức năng đọc và một phần với chức năng hiện thị.  

Thuật toán cho phần đọc: đọc một ký tự số, chuyển mã ASCII ra số rồi chèn số đọc 

được vào BX theo thứ tự từ phải qua trái, lặp lại công việc trên các số khác.  

Thuật toán cho phần hiện thị ngược lại so với phần đọc: lấy ra 1 bít của số đó trong BX 

theo thứ tự từ trái qua phải, đổi số đó ra mã ASCII rồi cho hiện thị nó ra màn hình, lặp lại 

công việc trên cho các số khác.  

Các thuật toán của 2 phần trên về cơ bản có thể ứng dụng được cho trường hợp phải 

đọc và hiện thị số hệ mười sáu hoặc hệ mười.  



Chương IV.Phối ghép vi xử lý với bộ nhớ và các thiết bị vào/ra 

-63- 

 

 

Bảng IV-1. Các bít trạng thái và việc truy nhập các thanh ghi đoạn.  

S4 S3 Truy nhập đến 

0 0 Đoạn dữ liệu phụ 

0 1 Đoạn ngăn xếp 

1 0 Đoạn mã hoặc không đoạn nào 

1 1 Đoạn dữ liệu 

 RD  [O]: Xung cho phép đọc. Khi RD  = 0 thì buýt dữ liệu sẵn sàng nhận số liệu từi 

bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi. Chân RD  ở trạng thái trở kháng cao khi P  chấp nhận 

treo.  

 READY [I]: Tín hiệu báo cho CPU biết tình trạng sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay 

bộ nhớ. Khi READY = 1 thì CPU thực ghi/đọc mà không cần chèn thêm các chu kỳ 

đợi. Ngược lại khi thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ có tốc độ hoạt động chậm, chúng có 

thể đưa tín hiệu READY = 0 để báo cho CPU biết. Lúc này CPU tự kéo dài thời gian 

thực hiện lệnh ghi/đọc bằng cách chèn thêm các chu kỳ đợi.  

 INTR [I]: Tín hiệu yêu cầu ngắt che được. Khi có yêu cầu ngắt mà cờ cho phép ngắt 

IF = 1 thì CPU kết thúc lệnh đang làm dở, sau đó nó đi vào chu kỳ chấp nhận ngắt và 

đưa ra bên ngoài tín hiệu INTA = 0.  

 TEST  [I]: Tín hiệu tại chân này được kiểm tra bởi lệnh WAIT. Khi CPU thực hiện 

lệnh WAIT mà lúc đó tín hiệu TEST =1, nó sẽ chờ cho đến khi tín hiệu TEST = 0 thì 

mới thực hiện lệnh tiếp theo.  

  NMI [I]: Tín hiệu yêu cầu ngắt không che được. Tín hiệu này không bị khống chế bởi 

cờ IF và nó sẽ được CPU nhận biết bằng các tác động của sườn lên của xung yêu cầu 

ngắt. Nhận được yêu cầu này CPU kết thúc lệnh đang làm dở, sau đó nó chuyển sang 

thực hiện chương trình phục vụ ngắt kiểu INT2.  

  RESET [I]: tín hiệu khởi động lại 8086/8088. khi RESET = 1 kéo dài ít nhất trong 

thời gian 4 chu kỳ đồng hồ thì 8086/8088 bị buộc phải khởi động lại: nó xoá các thanh 

ghi DS, ES, SS, IP và FR về 0 và bắt đầu thực hiện chương trình tại địa chỉ 

CS:IP=FFFF:0000H (chú ý cờ IF 0 để cấm các yêu cầu ngắt khác tác động vào 

CPU và cờ TF0 để bộ vi xử lý không -bị đặt trong chế độ chạy từng lệnh).  

 CLK [I]: Tín hiệu đồng hồ (xung nhịp). Xung nhịp có độ rỗng là 77% và cung cấp 

nhịp làm việc cho CPU.  

 Vcc [I]: Chân nguồn. Tại đây CPU được cung cấp 5V10%. 340mA 

 GND [O]: Hai chân nguồn để nối với điểm 0V của nguồn nuôi.  

 MN/MX [I]: Chân điều khiển hoạt động của CPU theo chế độ MIN/MAX. Do 

8086/8088 có thể làm việc ở 2 chế độ khác nhau nên có một số chân tín hiệu phụ 

thuộc vào các chế độ đó.  

a) Chế độ MIN (Chân MN/MX cần được nối thẳng vào +5V mà không qua điện trở) 

o Trong chế độ MIN tất cả các tín hiệu điều khiển liên quan đến các thiết bị 

ngoại vi truyền thống và bộ nhớ giống như trong hệ 8085 đều có sẵn trong 
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8086/8088. Vì vậy việc phối ghép với các thiết bị đó sẽ rất dễ dàng và chính vì 

tận dụng được các phối ghép ngoại vi sẵn nên có thể giảm giá thành hệ thống.  

o IO/  [O]: Tín hiệu này phân biệt trong thời điểm đã định phần tử nào trong 

các thiết bị vào/ra (IO) hoặc bộ nhớ (M) được chọn làm việc với CPU. Trên 

buýt địa chỉ lúc đó sẽ có các địa chỉ tương ứng của các thiết bị đó. Chân này ở 

trạng thái trở kháng cao khi P chấp nhận treo.  

o WR [O]: Xung cho phép ghi. Khi CPU đưa ra =0 thì trên buýt dữ liệu các 

dữ liệu đã ổn định và chúng sẽ được ghi vào bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi tại 

thời điểm WR = 1. Chân WR  ở trạng thái trở kháng cao khi P chấp nhận treo.  

o  INTA [O]: Tín hiệu báo cho các mạch bên ngoài biết CPU chấp nhận yêu cầu 

ngắt INTR. Lúc này CPU đưa ra INTA = 0 để báo là nó đang chờ mạch ngoài 

đưa vào số hiệu ngắt (kiểu ngắt) trên buýt dữ liệu.  

o  ALE [O]: Xung cho phép chốt địa chỉ. Khi ALE = 1 có nghĩa là trên buýt dồn 

kênh AD có các địa chỉ của thiết bị vào/ra hay của ô nhớ. ALE không bao giờ 

bị thả nối (trong trạng thái trở kháng cao) khi CPU bị treo thì ALE = 0.  

o  DT/  [O]: Tín hiệu điều khiển các đệm 2 chiều của buýt dữ liệu để chọn 

chiều chuyển của vận dữ liệu trên buýt D. Chân này ở trạng thái trở kháng cao 

khi P chấp nhận treo.  

o DEN  [O]: Tín hiệu báo cho bên ngoài biết là lúc này trên buýt dồn kênh AD 

có dữ liệu ổn định. Chân này ở trạng thái trở kháng cao khi P chấp nhận treo.  

o HOLD [I]: Tín hiệu yêu cầu treo CPU để mạch ngoài thực hiện việc trao đổi 

dữ liệu với bộ nhớ bằng cách truy nhập trực tiếp. Khi HOLD = 1. CPU 8086 

sẽ tự tách ra hệ thống bằng cách treo tất cả các buýt A, buýt D, buýt C của nó 

(các buýt ở trạng thái trở kháng cao) để bộ điều khiển DMA (DMA 

contrroller, DMAC) có thể lấy được quyền điều khiển hệ thống để làm các 

công việc trao đổi dữ liệu.  

Bảng IV-2. Các chu kỳ của buýt qua các tín hiệu SS0 , IO/ M , DT/ R  

IO/ M  DT/ R  SS0  Chu kỳ điều khiển của buýt 

0 0 0 Đọc mã lệnh 

0 0 1 Đọc bộ nhớ 

0 1 0 Ghi bộ nhớ 

0 1 1 Buýt rôĩ (nghĩ) 

1 0 0 Chấp nhận yêu cầu ngắt 

1 0 1 Đọc thiết bị ngoại vi 

1 1 0 Ghi thiết bị ngoại vi 

1 1 1 Dừng (halt) 

M

WR

R
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Bít S6 = 0 liên tục, bít S5 phản kánh giá trị bít IF của thanh ghi cờ. Hai bít S3 

và S4 phối hợp với nhau để chỉ ra việc truy nhập các thanh ghi đoạn  

o HLDA [O]: Tín hiệu báo cho bên ngoài biết yêu cầu treo CPU để dùng các 

buýt đã được chấp nhận, và CPU 8086/8088 đã treo các buýt A, buýt D và một 

số tín hiệu của buýt C.  

o SSO  [O]: Tín hiệu trạng thái được dùng kết hợp với IO/M và DT/ R  để giải 

mã các chu kỳ hoạt động của buýt.  

b) Chế độ MAX (Chân MN/MX nối đất) 

o Trong chế độ MAX một số tín hiệu điều khiển cần thiết được tạo ra trên cơ sở 

các tín hiệu trạng thái nhờ dùng thêm ở bên ngoài một mạch điều khiển buýt 

8288. Chế độ MAX được sử dụng khi trong hệ thống có mặt bộ đồng xử lý 

toán học 8087.  

o 2S   và [O]: Các chân trạng thái dùng trong chế độ MAX để ghép với 

mạch điều khiển buýt 8288. Các tín hiệu này được 8288 dùng để tạo ra các tín 

hiệu điều khiển trong các chu kỳ hoạt động của buýt. Các tín hiệu điều khiển 

đó được chỉ ra trong bảng dưới đây.  

 Bảng IV-3. Các tín hiệu điều khiển của 8288.  

2S  1S  0S  Chu kỳ điều khiển của buýt Tín hiệu 

0 0 0 Chấp nhận yêu cầu ngắt INTA 

0 0 1 Đọc thiết bị ngoại vi  IORC 

0 1 0 Ghi thiết bị ngoại vi  IOWC, AIOWC  

0 1 1 Dừng (halt) Không 

1 0 0 Đọc mã lệnh MRDC 

1 0 1 Đọc bộ nhớ MRDC 

1 1 0 Ghi bộ nhớ MWTC, AMWC  

1 1 1 Buýt rỗi (nghĩ) Không 

 

o RQ / 0GT  và RQ / 1GT  [I/O]: Các tín hiệu yêu cầu dùng buýt của các bộ xử lý 

khác hoặc thông báo chấp nhận treo của CPU để cho các bộ vi xử lý khác 

dùng buýt. RQ / 0GT  có mức ưu tiên hơn RQ / 1GT .  

o LOCK [O]: Tín hiệu do CPU đưa ra để cấm các bộ xử lý khác trong hệ thống 

dùng buýt trong khi nó đang thi hành một lệnh nào đó đặt sau tiếp đầu LOCK.  

o QS0 và QS1 [O]: Tín hiệu thông báo các trạng thái khác nhau của đệm lệnh 

(hàng đợi lệnh). Bảng IV-4 cho biết các trạng thái của đệm lệnh được mã hoá 

bằng các tín hiệu trên.  

Trong hệ vi xử lý với sự có mặt của bộ đồng hồ xử lý toán học 8087, các 

tín hiệu này được mạch 8087 dùng để đồng bộ quá trình hoạt động của nó với 

bộ vi xử lý 8086/8088.  

1S 0S
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 Các tín hiệu chính của 8288 bao gồm: 

 2S , 1S , 0S  [I, I, I]: là các tín hiệu trạng thái lấy thẳng từ CPU. Tuỳ theo các tín 

hiệu này mà mạch 8288 sẽ tạo ra các tín hiệu điều khiển khác nhau tại các chân ra 

của nó để điều khiển hoạt động của các thiết bị nối với CPU. Bảng 5. 3 mô tả các 

tín hiệu vào và ra đó.  

 CLK [I]: Đây là đầu vào nối với xung đồng hồ hệ thống (từ mạch 8284) và dùng 

để đồng bộ toàn bộ các xung điều khiển đi ra từ mạch 8288.  

 CEN [I]: Là tín hiệu đầu vào để cho phép đưa ra tín hiệu DEN và các tín hiệu điều 

khiển khác của 8288.  

 IOB [I]: tín hiệu để điều khiển mạch 8288 làm việc ở các chế độ buýt khác nhau.  

Khi IOB = 1 8288 làm việc ở chế độ buýt vào/ra, khi IOB = 0 mạch 8288 làm việc 

ở chế độ buýt hệ thống (như trong các máy IBM PC).  

 MRDC [O]: tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ. Nó kích hoạt bộ nhớ đưa dữ liệu ra 

buýt.  

 MWTC [O] AMWC [O]: là các tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ hoặc ghi bộ nhớ kéo 

dài.  

Đó thực chất là các tín hiệu giống như MEMW , nhưng AMWC (advanced 

memory write command) hoạt động sớm lên một chút để tạo ra khả năng cho các 

bộ nhớ chậm có thêm được thời gian ghi.  

 IORC  [O]: tín hiệu điều khiển đọc thiết bị ngoại vi. Nó kích hoạt các thiết bị 

được chọn để các thiết bị này đưa dữ liệu ra buýt.  

 IOWC [O] AIOWC [O]: là các tín hiệu điều khiển đọc thiết bị ngoại vi hoặc đọc 

thiết bị ngoại vi kéo dài. Đó thực chất là các tín hiệu giống như IOW , nhưng 

AIOWC  (advanced I/O write command) hoạt động sớm lên một chút để tạo ra khả 

năng cho các bộ nhớ chậm có thêm được thời gian ghi.  

 INTA  [O]: là đầu ra để thông báo là CPU chấp nhận yêu cầu ngắt của thiết bị 

ngoại vi và lúc này các thiết bị ngoại vi phải đưa ra số hiệu ngắt ra buýt để CPU 

đọc.  

 DT/ R  [O]: là tín hiệu để điều khiển hướng đi của dữ liệu trong hệ vào hay ra so 

với CPU (DT/ R  = 0: CPU đọc dữ liệu, DT/ R  = 1 CPU ghi dữ liệu).  

Hình IV-5. Bộ điều khiển buýt 8288 
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ALE

T1

CLOCK

T2 T3 T4

AD15 - AD0

A19/S6 - A16/S3

DT/R

        __

IO/M

       __

_____

WR

DEN

______

A19 - A0 
from 74LS373 to memory

A19 - A16 S6 - S3

A19 - A0 from 74LS373

A15 – A0  D15 - D0 (tới buýt ngoài )

2 xung nhịp

Độ rộng xung 

ghi

Chờ dữ liệu
Trễ điều 

khiển

Hình IV-7. Biểu đồ ghi đơn giản hóa 

ALE

T1

CLOCK

T2 T3 T4

AD15

 - AD0

A19/S6 - A16/S3

DT/R

        __

IO/M
       __

____

RD

DEN
______

A19 - A16 S6 - S3

Truy nhập 

địa chỉ

Trễ địa 

chỉ

Xác lập 

dữ liệu

Dữ liệu ngoàiRác A15 – A0

Xung đọc

Hình IV-6. Biểu đồ đọc đơn giản hóa 
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 Bộ nhớ không cố định RAM (Random Access Memory, bộ nhớ truy nhập 

ngẫu nhiên) thông tin ghi trong mạch bị mất khi mất nguồn điện nuôi cho 

mạch. Trong các bộ nhớ RAM ta còn phân biệt ra loại RAM tĩnh (Static RAM 

hay SRAM, trong đó mỗi phần tử nhỏ là một mạch lật hay trạng thái ổn định) 

và loại RAM động (Dynamic RAM hay DRAM, trong đó mỗi phần tử nhớ là 

một tụ điện rất nhỏ được chế tạo bằng công nghệ MOS).  

Một bộ nhớ thường được chế tạo nên từ nhiều vi mạch nhớ. Một vi mạch nhớ thường 

có dạng cấu trúc tiêu biểu như hình sau   

 
Theo sơ đồ khối này ta thấy một l vi mạnh nhớ có các nhóm tín hiệu sau: 

a) Nhóm tín hiệu địa chỉ:  

Các tín hiệu địa chỉ có tác dụng chọn ra một ô nhớ. Các ô nhớ có độ dài khác 

nhau (còn gọi là từ nhớ) tuỳ theo nhà sản xuất: 1, 4, 8, bít. Số đường tín hiệu địa 

chỉ có liên quan đến dung lượng của mạch nhớ. Với một mạch nhớ có m bít địa 

chỉ thì dung lượng của mạnh nhớ đó là 2
m

 từ nhớ. Ví dụ, với m = 10 ta có dung 

lượng mạch nhớ là 1K ô nhớ (1 kilô = 2
10

 = 1024) và với m=20 ta có dung 

lượng mạch nhớ là 1M ô nhớ (1 Mêga = 2
20

 = 1048576).  

b) Nhóm tín hiệu dữ liệu: 

Các tín hiệu dữ liệu thường là đầu ra đối với mạch ROM hoặc đầu vào/ra dữ 

liệu chung (hai chiều) đối với mạch RAM. Ngoài ra có mạch nhớ RAM với đầu 

ra và đầu vào dữ liệu riêng biệt. Các mạch nhớ thường có đầu ra dữ liệu kiểu 3 

trạng thái. Số đường dây dữ liệu quyết định độ dài từ nhớ của mạch nhớ. Thông 

thường người ta hay nói rõ dung lượng và độ dài từ nhớ cùng một lúc. Ví dụ 

mạch nhớ dung lượng 1 Kx8 (tức là 1KB) hoặc 16Kx4. . .  

c) Nhóm tín hiệu chọn vi mạch (chọn vỏ): 

Các tín hiệu chọn vi mạch là CS  (chip select) hoặc CE (Chip enable) thường 

được dùng để tạo ra vi mạch nhớ cụ thể để ghi/đọc. Tín hiệu chọn vi mạch ở các 

Hình IV-8. Vi mạch nhớ khái quát 
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thêm trễ thời gian của tín hiệu từ CPU tới bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi. Tuỳ theo quy mô của 

mạch giải mã mà ta có thể có ở đầu ra một hay nhiều tín hiệu chọn vỏ.  

 

Giải mã đầy đủ cho một mạch nhớ đòi hỏi ta phải đưa đến đầu vào của mạch giải mã 

các tín hiệu địa chỉ sao cho tín hiệu ở đầu ra của nó chỉ chọn riêng mạch nhớ đã định. Trong 

trường hợp này ta phải dùng tổ hợp đầy đủ của các đầu vào địa chỉ tương ứng để chọn được 

mạch nhớ, vì xung nhận được từ mạch giải mã ngoài việc chọn mạch nhớ ở vùng đã định sẽ 

có thể chọn ra các mạch nhớ ở các vùng nhớ khác nữa. Nói cách khác, từ một tổ hợp tín hiệu 

địa chỉ, bộ giải mã sẽ chỉ sinh ra một tín hiệu chọn vỏ duy nhất ứng với không gian địa chỉ 

cấp cho vi mạch nhớ.  

Giải mã địa chỉ thiếu hay giải mã rút gọn thì ta chỉ dùng một nhóm trong số các tín hiệu 

địa chỉ để sinh ra tín hiệu chọn vỏ cho mạch nhớ. Như vậy, từ một tổ hợp các tín hiệu địa chỉ 

có thể sinh ra nhiều tín hiệu chọn vỏ khác nhau. Vì sử dụng ít tín hiệu hơn nên mạch giải mã 

thiếu cần ít linh kiện hơn nhưng lại làm mất tính đơn trị của xung chọn thu được ở đầu ra.  

Ví dụ: Chíp nhớ C có dung lượng 10000H ô nhớ và được gán cho dải địa chỉ từ 

00000H-0FFFFH. Để sinh ra tín hiệu chọn vỏ cho C ta có thể sử dụng duy nhất tín hiệu địa 

chỉ A16 ở mức thấp (A16=0) hoặc cả bốn tín hiệu A16-A19 ở mức thấp (A16=. . . =A19=0). Với 

trường hợp thứ nhất ta có giải mã thiếu do A16=0 có thể do các yêu cầu truy nhập tới dải địa 

chỉ 20000H-2FFFFH.  

Thông thường khi thiết kế mạch giải mã người ta hay tính đôi ra một chút để dự phòng, 

sao cho sau này nếu có sự thay đổi do phải tăng thêm dung lượng của bộ nhớ thì vẫn có thể 

sử dụng được mạch giải mã đã được thiết kế. Nói cách khác, hệ thống có thể mở rộng thêm 

không gian nhớ bằng các bổ sung thêm các vi mạch nhớ. Phần dưới đây sẽ xem xét một số 

phương pháp thực hiện mạch giải mã địa chỉ bộ nhớ.  

IV.2.2.2 Thực hiện mạch giải mã bằng các mạch lô-gíc đơn giản  

Các mạch lô-gíc đơn giản bao gồm các mạch AND, OR, NOT hay kết hợp như NAND, 

NOR. Bằng các mạch kiểu này ta có thể xây dựng được mạch giải mã địa chỉ đơn giản với số 

đầu ra hạn chế. Các mạch lô-gíc làm nhiệm vụ tổ hợp các tín hiệu địa chỉ và điều khiển 

Hình IV-9. Mạch giải mã địa chỉ tổng quát 
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đọc/ghi bộ nhớ sao cho với một tổ hợp địa chỉ cho trước sẽ sinh ra tín hiệu chọn vỏ tương 

ứng.  

 

Hình IV-10 giới thiệu mạch giải mã cho mạch EPROM 2716 có dung lượng 2K ô nhớ 

mỗi ô chứa 8 bít, làm việc trong dải địa chỉ FF800H-FFFFFH. Do mạch nhớ có dung lượng 

2K tương ứng với dải địa chỉ 0FFH-7FFH (tương ứng với A0. . . A10). Như vậy, số lượng các 

tín hiệu địa chỉ dùng sinh ra tín hiệu kích hoạt chíp nhớ này là A11-A19. Với dải địa chỉ cho 

trước FF800H-FFFFFH thì tổ hợp A11=. . . =A19=1 sẽ sinh ra tín hiệu chọn vỏ cho EPROM 

2716. Bên cạnh đó, ta cần phối hợp với các tín hiệu điều khiển IO/  và RD (ở mức thấp) để 

tạo ra tín hiệu chọn vỏ.  

Như trong hình vẽ, các tín hiệu địa chỉ và tín hiệu đảo của IO/  được liên kết trực 

tiếp với nhau bằng phép lô-gíc AND rồi đảo. Do tín chất của mạch AND kết quả tổ hợp là 

duy nhất. Đầu ra sẽ chỉ bằng 1 khi tất cả đầu vào bằng 1. Đầu ra của mạch NAND được OR 

với RD (mức thấp) để sinh ra tín hiệu chọn vỏ (kích hoạt). Tương tự, do tính chất của mạch 

OR đầu ra sẽ chỉ bằng 0 nếu tất cả các đầu vào bằng 0 nên tín hiệu chọn vỏ là tín hiệu duy 

nhất được sinh ra ứng với thao tác truy nhập tới dải địa chỉ FF800H-FFFFFH. Như vậy, mạch 

giải mã trên là mạch giải mã đầy đủ.  

IV.2.2.3 Thực hiện bộ giải mã dùng mạch giải mã tích hợp 

 

Khi ta muốn có nhiều đầu ra chọn vỏ từ bộ giải mã mà vẫn dùng các mạch logic đơn 

giản thì thiết kế sẽ trở nên rất cồng kềnh do số lượng các mạch tăng lên. Trong trường hợp 

như vậy ta thường sử dụng các mạch giải mã tích hợp có sẵn. Một trong các mạch giải mã 

hay được sử dụng là 74LS138 cho phép giải mã 3 tín hiệu đầu vào thành 8 tín hiệu đầu ra như 

trong hình dưới đây.  

M

M

Hình IV-10. Mạch giải mã dùng mạch lô-gíc 
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Giả sử chúng ta cần xây dựng mạch giải mã cho không gian nhớ 256KB tương ứng với 

dải địa chỉ F8000H-FFFFFH trong đó mỗi mạch nhớ 2732 có dung lượng 4K×8. Từ dải địa 

chỉ được gán và dung lượng của từng mạch nhớ, có thể thấy rằng từ các tín hiệu địa chỉ A13 

tới A19 cần phải sinh ra 8 tín hiệu kích hoạt các vi mạch nhớ ứng với 8 dải địa chỉ như bảng 

dưới đây: 

Bảng  IV-5. Dải tín hiệu của các mạch nhớ 2732 

Địa chỉ A19-A16 A15 A14 A13 A12 

F8 1111 1 0 0 0 

F9 1111 1 0 0 1 

FA 1111 1 0 1 0 

FB 1111 1 0 1 1 

FC 1111 1 1 0 0 

FD 1111 1 1 0 1 

FE 1111 1 1 1 0 

FF 1111 1 1 1 1 

Qua bảng trên, ta thấy chỉ có các tín hiệu A12-A14 là thay đổi còn A15-A19 bằng 1 và 

không đổi. Như vậy ta có thể sử dụng mạch giải mã 74LS138 để sinh ra các tín hiệu chọn vỏ 

cho các mạch nhớ như hình sau: 

Trong hình vẽ dưới đây, các tín hiệu A12-A14 được nối trực tiếp vào tín hiệu đầu vào 

(A-C) của 74LS138. Các tín hiệu địa chỉ còn lại A15-A19 và các tín hiệu điều khiển IO/  

được nối vào tín hiệu điều khiển của 74LS138 (G2A, G2B). Tín hiệu G1 luôn ở mức lô-gíc 1. 

Các đầu ra của 74LS138 được nối lần lượt với các mạch nhớ ứng với dải địa chỉ gán trước.  

Tại thí dụ này ta thấy mạch giải mã có sẵn 74LS138 có số lượng đầu vào địa chỉ và đầu 

vào cho phép hạn chế. Nếu ta có số lượng đầu vào cho địa chỉ lớn mà ta lại phải giải mã đầy 

đủ để thực hiện bộ giải mã đã hoàn chỉnh ta vẫn phải dùng thêm các mạch logic phụ. Đây 

cũng là lý do để người ta thay thế các bộ giải mã kiểu này bằng các bộ giải mã dùng PROM 

M

Hình IV-11. 74LS138 và bảng trạng thái 



Chương IV.Phối ghép vi xử lý với bộ nhớ và các thiết bị vào/ra 

-78- 

 

hoặc PLA (programable logic array) với ưu điểm chính là chúng có rất nhiều đầu vào cho các 

bít địa chỉ và vì thế rất thích hợp trong các hệ vi xử lý sau này với không gian địa chỉ lớn 

 

IV.2.2.4 Thực hiện bộ giải mã dùng PROM 

Việc sử dụng bộ nhớ ROM làm bộ giải mã lợi dụng số lượng lớn các tín hiệu địa chỉ 

đầu vào, điều khiển và dữ liệu ra của mạch nhớ ROM. Với mỗi tổ hợp tín hiệu địa chỉ và điều 

khiển đầu vào, mạch nhớ ROM sẽ sinh ra một nhóm tín hiệu trên kênh dữ liệu. Trạng thái của 

các tín hiệu dữ liệu này tùy thuộc vào giá trị được lưu vào trong ROM trước đó. Nếu các tín 

hiệu này loại trừ lẫn nhau thì các tín hiệu dữ liệu có thể được dùng làm các tín hiệu chọn vi 

mạch nhớ.  

Để trình bày ứng dụng của PROM trong việc thực hiện các bộ giải mã ta lấy lại ví dụ 

phân vùng bộ nhớ cho ROM trong phần trước. Tại đây ta dùng mạch PROM 256 byte để làm 

bộ giải mã. Trong bảng dưới đây là mẫu các bít để ghi vào PROM cho trường hợp ứng dụng 

cụ thể này.  

Bảng  IV-6. Mẫu dữ liệu ghi vào ROM 

A
7
 A

6
 A

5
 A

4
 A

3
 A

2
 A

1
 A

0
 _O

0 
 _O

1 
 _O

2 
 _O

3 
 _O

4 
 _O

5 
 _O

6 
 _O

7 
 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Hình IV-12. Giải mã sử dụng 74LS138 
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IV.3.2.2 Các mạch cổng đơn giản 

Trong thực tế có rất nhiều vi mạch tổ hợp cỡ vừa có thể được dùng làm cổng phối ghép 

với bộ vi xử lý để vào/ra dữ liệu. Các mạch này thường được cấu tạo từ các mạch chốt 8 bít 

có đầu ra 3 trạng thái (74LS373: kích theo mức; 74LS374: kích theo sườn), các mạch khuếch 

đại đệm 2 chiều 8 bít đầu ra 3 trạng thái (74LS245). Chúng được dùng trong các phối ghép 

đơn giản để làm cho CPU và thiết bị ngoại vi hoạt động tương thích với nhau, ví dụ như để 

đệm buýt hoặc các mạch cổng để tạo ra các tín hiệu móc nối. . . Dưới đây là một số ví dụ 

 

Hình IV-17 biểu diễn ghép nối giữa 8086 với bàn phím 16 số dạng tiếp điểm. Vi mạch 

74LS374 được dùng để điều khiển các tín hiệu hàng  và 74LS244 dùng để điều khiển các tín 

hiệu cột của bàn phím. Nguyên tắc hoạt động của một phím như sau. Nếu tín hiệu X ở mức 

cao (lô-gíc 1) thì đi-ốt sẽ khóa lại, vậy nên tiếp điểm Y có đóng xuống hay không thì tại đầu 

O ta luôn thu được điện áp 5V (không có dòng điện). Nếu tín hiệu X ở mức thấp (lô-gíc 0), 

thì đi-ốt mở và khi tiếp điểm Y đóng xuống tại đầu O ta thu được điện áp 0V. Bằng cách quét 

tuần tự các hàng và đọc trên các cột ta sẽ xác định được phím bấm. Giả sử tín hiệu địa chỉ 

giải mã vi mạch đệm cổng 374 là 0AH còn 244 là 0BH, đoạn mã sau đây cho phép xác định 

phím C có được bấm hay không: 

 Hang EQU 0AH 

 Cot EQU 0BH 

  MOV AL,11111110b ; Chỉ có D0=0 

  OUT Hang, AL 

 Ktra: IN AL, Cot ; Đọc tín hiệu cột 

  AND AL,00001000b ; Giữ lại bít D3 ứng với phím C 

  JNZ Ktra ; Không bấm 

  ... ; Phím C được bấm 

Hình IV-17. Ghép nối với bàn phím 
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Chế độ này cung cấp thao tác vào/ra đơn giản cho từng cổng, trên các cổng 

không  có tín hiệu kết nối. Các cổng A, B và C có thể được chia thành 2 cổng 8 bít 

(A,B) và 2 cổng 4 bít (C thấp PC0-PC3, C cao PC4-PC7). Bất kỳ cổng nào có thể dùng 

làm cổng vào/ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Chế độ 1: Vào/ra thăm dò  

Chế độ này chỉ được cung cấp trên hai cổng A,B, mỗi cổng có kênh dữ liệu là 8 

bít và 4 tín hiệu điều khiển lấy từ cổng C. Dữ liệu trên kênh có thể là vào hay ra. Các 

nhóm tín hiệu điều khiển vào/ra như sau: 

Đầu vào  Đầu ra  

STB: Kiểm tra đầu vào (mức thấp) 

IBF: Dữ liệu sẵn sàng (mức cao) 

INTR: Báo ngắt CPU (mức cao) 

OBF: Dữ liệu ra sẵn sàng (mức thấp) 

ACK: Nhận xong dữ liệu (mức thấp) 

INTR: Báo ngắt CPU (mức cao)  

Các tín hiệu điều khiển của hai cổng A và B lấy từ cổng C như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình IV-21. Ghép nối các tín hiệu điều khiển ở chế độ 1 

Hình IV-20. Các chế độ 0 

Buýt địa chỉ 

Buýt điều khiển 

Buýt dữ liệu 
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Các tín hiệu điều khiển ra này biến đổi như hình vẽ dưới đây 

 

Với cổng A các tín hiệu điều khiển hoạt động như sau: 

  OBFA  (Đệm ra của PA đầy). Tín hiệu báo cho thiết bị ngoại vi biết 

CPU đã ghi dữ liệu vào cổng để chuẩn bị đưa ra. Tín hiệu này thường 

được nối với STB của thiết bị nhận. 

  ACKA  (Trả lời đã nhận được dữ liệu). Đây là tín hiệu của thiết bị ngoại 

vi cho biết là nó đã nhận được dữ liệu từ PA của 8255A. 

  INTRA (Yêu cầu ngắt từ PA). Đây là kết quả thu được từ quan hệ giữa 

các tín hiệu khác của 8255A trong quá trình đối thoại với thiết bị ngoại 

vi, nó được dùng để phản ảnh yêu cầu ngắt của PA tới CPU (xem biểu 

đồ quan hệ giữa các tín hiệu trong hình 5.38). 

  INTEA là tín hiệu của một mạch lật bên trong 8255A để cho phép/cấm 

yêu cầu ngắt INTRA của PA. INTEA được lập/xoá thông qua bit PC6 

của PC. 

Các tín hiệu điều khiển vào thay đổi như hình vẽ dưới đây 

 

Hình IV-23. Biểu đồ thời gian tín hiệu vào 

Hình IV-22. Biểu đồ thời gian tín hiệu ra 
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  STB (Cho phép chốt dữ liệu): Khi dữ liệu đã sẵn sàng để được đọc vào 

bằng PA, thiết bị ngoại vi phải dùng STB để báo cho 8255A biết để chốt 

dữ liệu. 

  IBF (Đệm vào đầy): Sau khi 8255A chốt được dữ liệu do thiết bị ngoại vi 

đưa đến nó đưa ra tín hiệu IBF để báo cho thiết bị ngoại vi biết là đã chốt 

xong. 

  INTR : Tín hiệu để báo cho CPU biết là đã có dữ liệu sẵn sàng để đọc từ 

PA. Đây là kết quả thu được từ quan hệ giữa các tín hiệu khác của 8255A 

trong quá trình đối thoại với thiết bị ngoại vi  
 

c) Chế độ 2: Vào/ra hai chiều  

Chế độ này chỉ áp dụng được cho cổng A và tất cả các tín hiệu của cổng C được 

dùng làm tín hiệu kết nối như trong Hình IV-24. Các tín hiệu kết nối biến đổi tuỳ 

thuộc theo dữ liệu được gửi ra hay đọc về từ cổng A. 

 

IV.4.1.2 Lập trình 8255A 

Các thanh ghi của 8255A được xác định qua tính hiệu địa chỉ A0A1 như sau 

A1 A0 Thanh ghi 

x x Không sử dụng 

0 0 Cổng A (PA) 

0 1 Cổng B (PB) 

1 0 Cổng C (PC) 

1 1 Điều khiển 
Ý nghĩa các bít của thanh ghi điều khiển chế độ hoạt động như trong Hình IV-25. Chú ý 

khi này bít có nghĩa lớn nhất của thanh ghi điều khiển nhận giá trị 1. Thanh ghi này cũng 

được dùng để xác lập trạng thái của các tín hiệu điều khiển trên cổng C khi 8255A hoạt động 

ở chế độ 1 hoặc 2. 

Hình IV-24. Các tín hiệu kết nối hai chiều và biểu đồ thời gian 
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tập các đường dây như trên mà phải có cách truyền khác để đảm bảo chất lượng tín hiệu cũng 

như tiết kiệm được số đường dây dẫn cần thiết. Từ yêu cầu trên ra đời phương pháp truyền 

thông tin nối tiếp, tín hiệu được truyền đi liên tiếp từng bít trên một đường dây (như đường 

điện thoại chẳng hạn). Ở đầu thu tín hiệu nối tiếp sẽ được biến đổi ngược lại để tái tạo hiệu 

dạng song song thích hợp cho việc xử lý tiếp theo. Trong thực tế có 2 phương pháp truyền 

thông tin kiểu nối tiếp: đồng bộ và không đồng bộ.  

Trong phương pháp truyền đồng bộ, dữ liệu được truyền theo từng khối với một tốc độ 

xác định. Khối dữ liệu trước khi được truyền đi sẽ được bổ sung thêm các phần tử đặc biệt ở 

đẩu và ở cuối tạo thành khung. Các phần tử này dùng để đánh dấu điểm bắt đầu của khối dữ 

liệu hay các thông tin giúp phát hiện lỗi trong quá trình truyền. Hình IV-27 biểu diễn cấu trúc 

khung dữ liệu để truyền đồng bộ. Đây thực chất là cách điều khiển hướng  ký tự vì các ký tự 

đặc biệt được dùng để đánh dấu các phần khác nhau trong  khung.  

 

Trong cách truyền thông dị bộ, dữ liệu được truyền đi theo từng ký tự riêng biệt. Độ dài 

ký tự có thể thay đổi từ 5 đến 8 bít. Ký tự cần truyền đi được gắn thêm 1 bít đánh dấu ở đầu 

để báo bắt đầu kí tự (Start bit) và một hoặc hai bít báo kết thúc kí tự (Stop bit), và một bít 

kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu (Parity bit). Vì mỗi kí tự được nhận dạng riêng biệt nên nó có 

thể được truyền đi vào bất kì lúc nào. Giữa các kí tự truyền đi có thể có các khoảng cách về 

thời gian. Dạng thức của dữ liệu truyền đi theo phương pháp dị bộ được thể hiện trên hình 

dưới đây.  

 

Tốc độ truyền dữ liệu theo phương pháp nối tiếp được đo bằng bít/chu kỳ. Ngoài ra 

người ta cũng hay dùng đơn vị baud. Đó là giá trị nghịch đạo của thời gian giữa các lần thay 

đổi mức tín hiệu, với dữ liệu chỉ có hai mức (0 và 1) và mỗi thay đổi mức tín hiệu chỉ mã hoá 

một bít thì tốc độ baud bằng tốc độ bít/s. Trong các phương pháp mã hóa khác, người ta có 

Hình IV-27. Cấu trúc khung đồng bộ 

Hình IV-28. Cấu trúc dữ liệu truyền dị bộ 
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thể mã hóa nhiều hơn một bít thông tin trên một trạng thái tín hiệu. Các giá trị tốc độ truyền 

thường gặp trong thực tế là  2400, 4800, 9. 600. . .  

Để tạo điều kiện dễ dàng cho việc phối ghép đường truyền nối tiếp với hệ vi xử lý và để 

giảm tối đa các mạch phụ thêm ở ngoài. Người ta đã chế tạo ra các vi mạch tổ hợp cỡ lớn lập 

trình có khả năng hoàn thành các công việc cần thiết trong khi phối ghép đó là các mạch thu 

phát dị bộ vạn năng (N8250/16450 của National Semiconductor universal asynchronous 

receiver - transmitter USART) và mạch thu phát đồng bộ - dị bỏ vạn năng 8251A của Intel 

(universal synchronous - asynchronous receiver - transmitter USART).  

Với các mạch phối ghép như trên, việc truyền tin dị bộ chẳng hạn sẽ được thực hiện 

nhờ 1USART ở đầu phát và 1 USART khác ở đầu thu. Khi có kí tự để phát 8251A tạo ra 

khung cho kí tự bằng cách gắn thêm vào mã kí tự các bít start, parity và stop và gưỉ liên tiếp 

từng bít ra đường truyền. Bên phía thu, 1 8521A khác sẽ nhận kí tự tháo bỏ khung, kiểm tra 

parity, rồi chuyển sang dạng song song để CPU đọc.  

IV.4.2.2 Mạch USART 8251A 

IV.4.2.2.a Sơ đồ khối và tín hiệu 

Trong phần này ta sẽ giới thiệu mạch 8251A, đó là mạch USART có thể dùng cho hai 

kiểu truyền thông tin nối tiếp đồng bộ. Sơ đồ khối của mạch 8251A của Intel được biểu diễn 

trên hình dưới đây.  

 

Các tín hiệu của mạch 8251A hầu hết là giống tín hiệu của 8086/8088. Chân chọn vỏ 

của 8251A phải được nối với đầu ra của một mạch giải mã địa chỉ để đặt mạch 8251A vào 

một địa chỉ cơ bản nào đó. Các tín hiệu cần được giải thích thêm gồm: 

Hình IV-29. Sơ đồ khối 8251A 
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+ CLK [I]: Chân nối đến xung đồng hồ của hệ thống.  

+ TxRDY [0]: Tín hiệu báo đệm giữ rỗng (sẵn sàng nhận ký tự mới từ CPU) 

+ RxRDY [0]: Tín hiệu báo đệm thu đầy (có ký hiệu nằm chờ CPU đọc vào) 

+ TxEMPTY [0]: Tín hiệu báo cả đệm thu và đệm phát đều rỗng.  

+ C/D [I]: CPU thao tác với thanh ghi lệnh / thanh ghi dữ liệu của 8251A, khi C/D=1 

thì thanh ghi lệnh được chọn làm việc. Chân này thường được nối với A0 của buýt địa chỉ để 

cùng với các tín hiệu WR và RD chọn ra 4 thanh ghi bên trong 8251A.  

+ RxC [I] và TxC [I]: Xung đồng hồ cung cấp cho các thanh ghi dịch của phần thu và 

phần phát. Thường 2 thanh này nối chung để phần thu và phần phát làm việc với cùng tầng số 

nhịp. Tần số của các khung đồng hồ đưa đến chân RxC và TxC được chọn sao cho là bội số 

(cụ thể là gấp 1, 16 hoặc 64) của tốc độ thu hay tốc độ phát theo yêu cầu.  

+                           là hai cặp tín hiệu yêu cầu thiết bị modem sẵn sàng và trả lời của 

modem với tín hiệu yêu cầu.  

+                         là cặp tín hiệu yêu cầu modem sẵn sàng phát và đáp ứng của modem 

với tín hiệu yêu cầu.  

+ SYNDET/BRKDET [O]: khi 8251A làm việc ở chế độ không đồng bộ, nếu RxD = 0 

kéo dài hơn thời gian của 2 ký tự thì chân này có mức cao để báo là việc truyền hoặc đường 

truyền bị gián đoạn. Khi 8251A làm việc ở chế độ đồng bộ, nếu phần thu tìm thấy ký tự đồng 

bộ rong bản tin thu được thì chân này có mức cao.  

Đệm ở phần phát của mạch 8251A là loại đệm kép, bao gồm đệm giữ và đệm phát. 

Trong khi 1 ký tự đang được chuyển đi ở đệm phát thì một ký tự khác có thể đưa từ CPU 

sang đệm giữ. Các tín hiệu TxRDY và TxEMPTY sẽ cho biết trạng thái của các đệm này khi 

mạch 8251A hoạt động. Khi đệm ở phần thu đầy thì sẽ có tin shiệu RxRDY = 1. Nếu cho đến 

khi phần thu nhận được ký tự mới mà CPU không kịp thời đọc được ký tự cũ sẽ bị mất do bị 

đè bởi ký tự mới nhận được. Hiện tượng này gọi là thu đè.  

IV.4.2.2.b Các thanh ghi bên trong của 8251A 

Như đã nói ở trên chân C/D (giải sử nó được nối vào A0 của buýt địa chỉ) cùng các tín 

hiệu WR và RD sẽ chọn ra 4 thanh ghi bên trong của mạch USART, thanh ghi đệm dữ liệu 

thu, thanh ghi đệm dữ liệu phát, thanh ghi trạng thái và thanh ghi điều khiển (Bảng  IV-7).  

Bảng  IV-7. Các thanh ghi bên trong của 8251A 

A0 RD WR Chọn ra 

0 0 1 Thanh ghi đệm dữ liệu thu 

0 1 0 Thanh ghi đệm dữ liệu phát 

1 0 1 Thanh ghi trạng thái  

1 1 0 Thanh ghi điều khiển  

DSR DTR 

RTS CTS 
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 Thanh ghi chế độ: 

 

Trong từ chế độ, đối với ký tự cần truyền ta có thể chọn số bít (kiểu mã) của ký tự, số 

bít stop và tốc độ truyền. Nếu có sẵn tầng số xung đồng hồ cho phần thu hoặc phần phát (giả 

sử là Fdk) và ta muốn truyền (thu/phát) dữ liệu vưói tốc độ X baud, ta phải chọn hệ số nhân 

tốc độ truyền k sao cho thỏa mãn biểu thức.  

 Fdk = X. K, trong đó X là các tốc độ truyền tiêu chuẩn.  

Ví dụ: nếu ta có tần số xung đồng hồ phát là 19. 200Hz và ta muốn truyền dữ liệu với 

tốc độ 1. 200 baud thì ta phải ghi từ chế độ có 2 bít cuối là 10 để chọn được hệ số nhân tốc độ 

truyền là 16, vì 1200 x 16 = 19. 200. Với việc dùng tần số đồng hồ cho phần thu/ phát cao 

hơn so với tốc độ truyền ta sẽ giảm được lỗi khi truyền thông tin.  

Hình dưới đây giới thiệu các giá trị của thanh ghi lệnh khi hoạt động ở chế độ truyền 

đồng bộ. Ở chế độ này ta không phải quan tâm tới tốc độ phát, thay vào đó ta cần xác định số 

lượng ký tự đồng bộ và độ dài của các ký tự truyền đi.  

 
Hình IV-31. Thanh ghi chế độ (đồng bộ) 

Hình IV-30. Thanh ghi chế độ (dị bộ) 
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Thanh ghi lệnh: 

 

Thanh ghi trạng thái 

Giá trị trên các bít thanh ghi này cho ta biết tình trạng hoạt động của 8251A 

 

IV.4.2.2.c Lập trình 8251A 

Để lập trình cho 8251A trước tiên ta cần xác lập chế độ hoạt động bằng cách tính giá trị 

của thanh ghi chế độ và gửi ra cổng điều khiển. Để gửi hoặc nhận dữ liệu ta  cần liên tục 

kiểm tra trạng thái của 8251A theo lưu đồ đọc/ghi đơn giản sau: 

Hình IV-33. Cấu trúc thanh ghi trạng thái 

Hình IV-32. Cấu trúc thanh ghi lệnh 
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Hình IV-35 giới thiệu mạch giải mã địa chỉ cho 8251A và ghép nối tín hiệu nối tiếp 

theo chuẩn RS232. Vi mạch 8251A hoạt động ở 2 cổng 78H và 79H (0111 100x). Lưu đồ đọc 

có thể được triển khai như sau: 

 DK EQU 79H ; Thanh ghi điều khiển 

 TThai EQU 79H : Thanh ghi trạng thái 

 DL EQU 78H ;Thanh ghi dữ liệu 

 khoitao: MOV AL, 11001111b ; Xác lập chế độ 8251A dị bộ 2 bít stop,  

  OUT DK,AL ; 8 bít dữ liệu không chẵn lẻ, tốc độ x64 

 Ktra: IN AL, TThai ; Kiểm tra trạng thái 

  AND AL,02H ; Bít 2 thanh ghi trạng thái RxRDY 

  JNZ Ktra 

 DocDL: IN AL, DL 

  .... ; Xử lý dữ liệu 

Hình IV-35. Ghép nối 8251A 

Hình IV-34. Lưu đồ đọc/ghi đơn giản 
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V.3.2.1 Các khối chức năng chính của 8259A 

Sơ đồ khối của 8259A được trình bày trong hình vẽ dưới đây 

 

  Thanh ghi IRR: ghi nhớ các yêu cầu ngắt có tại đầu vào IRi.  

  Thanh ghi ISR: ghi nhớ các yêu cầu ngắt đang được phục vụ trong số các yêu cầu ngắt 

IRi.  

  Thanh ghi IMR: ghi nhớ mặt nạ ngắt đối với các yêu cầu ngắt IRi.  

  Logic điều khiển: khối này có nhiệm vụ gửi yêu cầu ngắt tới INTR của 8086/8088 khi có 

tín hiệu tại các chân IRi và nhận trả lời chấp nhận yêu cầu ngắt INTA từ CPU để rồi điều 

khiển việc đưa ra kiểu ngắt trên buýt dữ liệu.  

  Đệm buýt dữ liệu: dùng để phối ghép 8259A với buýt dữ liệu của CPU 

  Logic điều khiển ghi/đọc: dùng cho việc ghi các từ điều khiển và đọc các từ trạng thái 

của 8259A.  

  Khối đệm nối tầng và so sánh: ghi nhớ và so sánh số hiệu của các mạch 8259A có mặt 

trong hệ vi xử lý.  

V.3.2.2 Các tín hiệu của 8259A 

Một số tín hiệu trong mạch 8259 có tên giống như các tín hiệu tiêu chuẩn của hệ vi xử 

lý 8086/8080. Ta có thể thấy rõ và hiểu được ý nghĩa của chúng ngay trên Hình V-2. Ngoài 

các tín hiệu này ra, còn có một số tín hiệu đặc biệt khác của 8259A cần phải giới thiệu thêm 

gồm: 

+ CAS0-CAS2 [I, O]: là các đầu vào đối với các mạch 8259A thợ hoặc các đầu ra của 

mạch 8259A chủ dùng khi cần nối tầng để tăng thêm các yêu cầu ngắt cần xử lý.  

Hình V-2. Sơ đồ khối 8259 
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+  [I, O]: khi 8259A làm việc ở chế độ không có đệm buýt dữ liệu thì đây là tín 

hiệu vào dùng lập trình để biến mạch 8259A thành mạch thợ ( ) hoặc chủ ( ); khi 

8259A làm việc trong hệ vi xử lý ở chế độ có đệm buýt dữ liệu thì chân này là tín hiệu ra 

 dùng mở đệm buýt dữ liệu để 8086/8088 và 8259A thông vào buýt dữ liệu hệ thống. 

Lúc này việc định nghĩa mạch 8259A là chủ hoặc thợ phải thực hiện thông qua từ điều khiển 

đầu ICW4.  

+ INT [O]: tín hiệu yêu cầu ngắt đến chân INTR của CPU 8086/8088.  

+  [I]: nối với tín hiệu báo chấp nhận ngắt  của CPU.  

Hình vẽ dưới đây thể hiện ghép nối 8259A với hệ thống buýt của 8086/8088. Nếu hệ vi 

xử lý 8086/8088 làm việc ở chế độ MAX thường ta phải dùng mạch điều khiển buýt 8288 và 

các đệm buýt để cung cấp các tín hiệu thích hợp cho buýt hệ thống. Mạch 8259A phải làm 

việc ở chế độ có đệm để nối được với buýt hệ thống này.  

 

V.3.2.3 Lập trình cho PIC 8259A 

Để mạch PIC 8259A có thể hoạt động được theo yêu cầu, sau khi bật nguồn cấp điện 

PIC cần phải được lập trình bằng cách ghi vào các thanh ghi (tương đương với các cổng) bên 

trong các từ điều khiển khởi đầu (ICW) và tiếp sau đó là các từ điều khiển hoạt động (OCW).  

Các từ điều khiển khởi đầu dùng để tạo nên các kiểu làm việc cơ bản cho PIC, còn các 

từ điều khiển hoạt động sẽ quyết định cách thức làm việc cụ thể của PIC. Từ điều khiển hoạt 

động sẽ được ghi khi ta muốn thay đổi hoạt động của PIC.  

Các từ điều khiển nói trên sẽ được giới thiệu cụ thể dưới đây.  

EN/SP

0SP 1SP

EN

INTA INTA

Hình V-3. Ghép nối 8259 với buýt 8086/8088 



Chương V.  Tổng quan về các phương pháp vào ra dữ liệu 

 

-99- 

 

V.3.2.3.a Các từ điều khiển khởi đầu ICW 

PIC 8259A có tất cả 4 từ điều khiển khởi đầu là ICW1 - ICW4. Trong khi lập trình 

cho PIC không phải lúc nào ta cũng cần dùng cả 4 từ điều khiển khởi đầu những có lúc ta chỉ 

cần ghi vào đó 2 hay 3 từ là đủ. Hình dưới đây thể hiện thứ tự ghi và điều kiện để ghi các 

điều khiển ICW vào 8259A.  

 

Để xác định các thanh ghi bên trong ta cần sử dụng tín hiệu địa chỉ A0 và thứ tự ghi để 

ghi dữ liệu cho các từ điều khiển. Ví dụ A0 = 0 là dấu hiệu để nhận biết rằng ICW1 được đưa 

vào thanh ghi có địa chỉ chẵn trong PIC, còn khi A0 = 1 thì các từ điều khiển khởi đầu ICW2, 

ICW3, ICW4 sẽ được đưa vào các thanh ghi có địa chỉ lẻ trong mạch PIC.  

o ICW1  

Bít D0 của ICW1 quyết định 8259A sẽ được nối với họ vi xử lý nào. Để làm việc với 

hệ 16-32bít (8088 hoặc họ x86) thì ICW nhất thiết phải có ICW4 = 0 (và như vậy các bít của 

ICW4 sẽ bị xóa về 0). Các bít còn lại của ICW1 định nghĩa cách thức tác động của xung yêu 

cầu ngắt (tác động theo sườn hay theo mức) tại các chân yêu cầu ngắt IR của mạch 8259A và 

việc bố trí các mạch 8259A khác trong hệ làm việc đơn lẻ hay theo chế độ nối tầng.  

Hình V-4. Trình tự sử dụng các thanh ghi khởi đầu 
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o ICW2 

Từ điều khiển khởi đầu này cho phép chọn kiểu ngắt (số hiệu ngắt) ứng với các bít 

T3-T7 cho các đầu vào yêu cầu ngắt. Các bít T0-T2 được 8259A tự động gán giá trị tùy theo 

đầu vào yêu cầu ngắt cụ thể IRi. Ví dụ nếu ta muốn các đầu vào của mạch 8259A có kiểu 

ngắt là 40-47H ta chỉ cần ghi 40H vào các bít T3-T7. Nếu làm như vậy thì IR0 sẽ có kiểu 

ngắt là 40H, IR1 sẽ có kiểu ngắt là 41H. . .  

 

o ICW3 

Từ điều khiển khởi đầu này chỉ dùng đến khi bít SNGL thuộc từ điều khiển khởi đầu 

ICW1 có giá trị 0, nghĩa là trong hệ có các mạch 8259A làm việc ở chế độ nối tầng. Chính vì 

vậy tồn tại 2 loại ICW3: 1 cho mạch 8259A chủ và 1 cho mạch 8259A thợ.  

ICW3 cho mạch chủ: dùng để chỉ ra đầu vào yêu cầu ngắt IRi nào của nó có tín hiệu 

INT của mạch thợ nối vào.  

 ICW3 cho mạch thợ: dùng làm phương tiện để các mạch này được nhận biết. 

Vì vậy từ điều khiển khởi đâùu này phải chứa mã số i ứng với đầu vào Iri của mạch chủ mà 

Hình V-6. Dạng thức của ICW2 

Hình V-5. Dạng thức của ICW1 
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mạch thợ đã cho nối vào. Mạch thợ sẽ so sánh mã số này với mã số nhận được ở CAS2-CAS0. 

Nếu bằng nhau thì số hiệu ngắt sẽ được đưa ra buýt khi có INTA.  

 

 Ví dụ: Trong một hệ vi xử lý ta có một mạch 8259A chủ và 2 mạch 8259A thợ nối 

vào chân IR1 của mạch chủ. Tìm giá trị phải gán cho các từ điều khiển khởi đầu ICW ? 

Giải: Như trên đã nói, để các mạch này làm việc được vói nhau ta sẽ phải gán các từ điều 

khiển khởi đầu như sau: ICW3 = 03H cho mạch chủ. ICW3 = 00H cho mạch thựo thứ nhất và 

ICW3 = 01H cho mạch thợ thứ hai.  

o ICW4 

Từ điều khiển khởi đầu này chỉ dùng đến khi trong từ điều khiển ICW1 có IC4 = 1 (cần 

thêm ICW4) 

Bít PM cho ta khả năng chọn loại vi xử lý để làm việc với 8259A. Bít PM  = 1 cho 

phép các bộ vi xử lý từ 8086/88 hoặc cao hơn làm việc vưói 8259A 

Bít SFNM = 1 cho phép chọn chế độ ưu tiên cố định đặc biệt. Trong chế độ này yêu cầu 

ngắt với mức ưu tiên cao nhất hiện thời từ một mạch thợ làm việc theo kiểu nối tầng sẽ được 

mạch chủ nhận biết ngay cả khi mạch chủ còn đang phải phục vụ một yêu cầu ngắt ở mạch 

thợ khác nhưng với mức ưu tiên thấp hơn. Sau khi các yêu cầu ngắt được phục vụ xong thì 

chương trình phục vụ ngắt phải có lệnh kết thúc yêu cầu ngắt (EOI) đặt trước lệnh trở về 

(IRET) đưa đến cho mạch 8259A chủ.  

Khi bít SFNM = 0 thì chế độ ưu tiên cố định được chọn (IR0: mức ưu tiên cao nhất. 

IR7: mức ưu tiên thấp nhất) thực ra đối vưói mạch 8259A không dùng đến ICW1 thì chế độ 

này đã được chọn như là ngầm định. Trong chế độ ưu tiên cố định tại một thời điểm chỉ có 

một yêu cầu ngắt i được phục vụ (bít IRi = 1) lúc này ấtt cả các yêu cầu khác vứoi ứmc ưu 

tiên cao hưon có thể ngắt yêu cầu khác với mức ưu tiên thấp hơn.  

.  

Hình V-7. Dạng thức của ICW3 cho mạch chủ và thợ 
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Bít BUF cho phép định nghĩa mạch 8259A để làm việc với CPU trong trường hợp có 

đệm hoặc không có đệm nối với buýt hệ thống. Khi làm việc ở chế độ có đệm (BUF = 1). Bít 

M/S = 1/0 cho phép ta chọn mạch 8259A để làm việc ở chế độ chủ/ thợ. SP/EN trở thành đầu 

ra cho phép mở đệm để PIC và CPU thông vưói buýt hệ thống.  

Bít AEOI = 1 cho phép chọn cách kết thcú yêu cầu ngắt tự động. Khi AEOI = 1 thì 

8259A tự động xóa ISRi = 0 khi xung INTA cuối cùng chuyển lên mức cao mà không làm 

thay đổi thứ tự ưu tiên. Ngược lại. Khi ta chọn cách kết thúc yêu cầu ngắt thường (AEOI = 0) 

thì chương trình phục vụ ngắt phải có thêm lệnh EOI đặt trước lệnh IRET để kết thúc cho 

8259A.  

V.3.2.3.b Các từ điều khiển hoạt động OCW 

Các từ điều khiển hoạt động OCW sẽ quyết định mạch 8259A sẽ hoạt động như thế nào 

sau khi nó đã được khởi đầu bằng các từ điều khiển ICW. Tất cả các từ điều khiển này sẽ 

được ghi vào các thanh ghi trong PIC khi A0 = 0, trừ OCW1 được ghi khi A0 = 1.  

o OCW1 

OCW1 dùng để ghi giá trị của các bít mặt nạ vào thanh ghi mặt nạ ngắt IMR. Khi một 

bít mặt nạ nào đó của được lập thì yêu cầu ngắt tương ứng với mặt nạ đó sẽ không được 

8259A nhận biết nữa (bị che). Từ điều khiển này phải được đưa đến 8259A ngay sau khi ghi 

các ICW vào 8259A.  

 Ta cũng có thể đọc lại IMR để xác định tình trạng mặt nạ ngắt hiện tại (xem trong thời 

điểm hiện tại yêu cầu ngắt nào bị che) 

Hình V-8. Dạng thức của ICW4 
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OCW2 

 Các bít R., SL, và EOI phối hợp vưói nhau cho phép chọn ra các cách thức kết thúc 

yêu cầu ngắt khác nhau. Một vài cách thcú yêu cầu ngắt còn tác động tới các yêu cầu ngắt 

được chỉ đích danh với mức ưu tiên được giải mã hóa của 3 bít L2, L1, L0.  

 Trước khi nói về các cách kết thúc yêu cầu ngắt cho các chế độ ta cần mở dấu ngoặc ở 

đây để giới thiệu các chế độ làm việc của 8259A.  

 Chế độ ưu tiên cố định: 

Đây là chế độ làm việc ngầm định của 8259A sau khi nó đã được nạp các từ 

điều khiển khởi đầu. Trong chế độ này, các đầu vào IR7-IRO được gán cho các 

mức ưu tiên cố định: IRO được gán cho mức ưu tiên cao nhất còn IR7 mức ưu 

tiên thấp nhất. Mức ưu tiên này được giữ không thay đổi cho đến khi ghi mạch 

8259A bị lập trình khác đi do OCW2.  

Trong chế độ ưu tiên cố định tại một thời điểm chỉ có một yêu cầu ngắt i được 

phục vụ (bít ISRi = 1) lúc này tất cả ác yêu cầu khác với mức ưu tiên thấp hơn 

đều bị cấm, tất cả các yêu cầu khác vưói mức ưu tiên thấp hơn đều có thể ngắt 

yêu cầu khác với mức ưu tiên thấp hơn.  

 Chế độ quay mức ưu tiên (ưu tiên luân phiên) tự động: 

Ở chế độ này sau khi một yêu cầu ngắt được phục vụ xong, 8259A sẽ xoá bít 

tương ứng của nó trong thanh ghi ISR và gán cho đầu vào của nó mức ưu tiên 

thấp nhất để tạo điều kiện cho các yêu cầu ngắt khác có cơ hội được phục vụ.  

 Chế độ quay (đổi) mức ưu tiên chỉ đích danh: 

Ở chế độ này ta cần chỉ rõ (đích danh) đầu vào IRi nào, với i=L2L1L0, được gán 

mức ưu tiên thấp nhất, đầu vào IRi+1 sẽ đuợc tự động gán mức ưu tiên cao nhất.  

Hình V-9. OCW1 Trạng thái yêu cầu ngắt 
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Trở lại các vấn đề liên quan đến OCW, ta sẽ nói rõ việc các bít R, SL và EOI phối hợp 

với nhau như thế nào để tạo ra các lệnh quy định các cách thức kết thúc yêu cầu ngắt cho các 

chế độ làm việc khác nhau đã nói đến ở phần trên.  

1. Kết thúc yêu cầu ngắt thường: chương trình còn phục vụ ngắt phải có lệnh EOI 

đặt trước lệnh trở về IRET cho 8259A. Vi mạch này sẽ xác định yêu cầu ngắt 

IRi vừa được phục vụ và xoá bít ISRi tương ứng của nó để tạo điều kiện cho 

chính yêu cầu ngắt này hoặc các ngắt khác có mức ưu tiên thấp hơn có thể được 

tác động.  

2. Kết thúc yêu cầu ngắt thường: chương trình con phục vụ ngắt phải có lệnh EOI 

chỉ đích danh đặt trước lệnh trở về IRET cho 8259A. 8259A xoá đích danh bít 

ISRi, với i=L2L1L0 để tạo điều kiện cho chính yêu cầu ngắt này hoặc các ngắt 

khác có mức ưu tiên thấp hơn có thể được tác động.  

3. Quay (đổi) mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt thường: chương trình con 

phục vụ ngắt phải có lệnh EOI đặt trước lệnh trở về IRET cho 8259A. 8259A sẽ 

xác định yêu cầu ngắt thứ i vừa được phục vụ. Xóa bít ISRi tương ứng và gán 

luôn mức ưu tiên thấp nhất cho đầu vào IR, này còn đầu vào IRi+1 sẽ được gán 

mức ưu tiên cao nhất.  

Có thể theo dõi cách thức hoạt động của mạch 8259A trong chế độ quay (đổi) 

mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt thường thông qua ví dụ minh họa trình 

bày trên Hình V-10.  

Hình V-10. Trạng thái ngắt và chế độ quay mức ưu tiên 
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4. Quay (đổi) mức ưu tiên trong chế độ kết thúc yêu cầu ngắt tự động: chỉ cần một 

lần đưa lệnh chọn chế độ đổi mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt tự động. Có 

thể chọn chế độ này bằng lệnh lập “chế độ quay khi có EOI tự động”. Từ đó trở 

đi 8259A sẽ đổi mức ưu tiên mỗi khi kết thúc ngắt tự động theo cách tương tự 

như ở mục 3. Muốn bỏ chế độ này ta có thể dùng lệnh xóa “chế độ quay khi có 

EOI tự động”.  

5. Quay (đổi) mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt đích danh: chương trình còn 

phục vụ ngắt phải có lệnh EOI đích danh cho 8259A đặt trước lệnh trở về IRET. 

Mạch 8259A sẽ xóa bít ISRi của yêu cầu ngắt tương ứng và gán luôn mức ưu 

tiên thấp nhất cho đầu vào IRi, với i = L2 L1 L0.  

6. Lập mức ưu tiên: chế độ này cho phép thay đổi mức ưu tiên cố định hoặc mức 

ưu tiên gán trước đó bằng cách gán mức ưu tiên thấp nhất cho yêu cầu ngắt IRi 

chỉ đích danh với tổ hợp i = L2 L1 L0. Yêu cầu ngắt IRi+1 sẽ được gán mức ưu 

tiên cao nhất.  

OCW3 

 Từ điều khiển hoạt động sau khi được ghi vào 8259A cho phép: 

  Chọn các ra thanh ghi để đọc 

  Thăm dò trạng thái yêu cầu ngắt bằng cách trạng thái của đầu vào yêu cầu ngắt 

Iri với mức ưu tiên cao nấht cùng mã của đầu vào đó và.  

  Thao tác với mặt nạ đặc biệt.  

Hình V-11. OCW2 xác định xử lý các yêu cầu ngắt 
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 Các thanh ghi IRR và ISR có thể đọc được sau khi nạp vào 8259A từ điều khiển 

OCW3 với bít RR = 1: bít RIS = 0 sẽ cho phép đọc IRR. Bít RIS = 1 sẽ cho phép đọc ISR. 

Dạng thức của các thanh ghi này biểu diễn trên hình dưới đây.  

 

 Bằng việc đưa vào 8259A từ điều khiển OCW3 với bít P = 1 ta có thể đọc được trên 

buýt dữ liệu ở lần đọc tiếp ngay sau đó từ thăm dò, trong đó có các thông tin về yêu cầu ngắt 

với mức ưu tiên cao nhất đang hoạt động và mã tương ứng với yêu cầu ngắt ấy theo dạng 

thức được biểu diễn trên dưới đây.  

 

D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0  

1: có ngắt  X  x  X  x  Số hiệu yêu cầu ngắt  

 

Có thể gọi đây là chế độ thăm dò yêu cầu ngắt và chế độ này thường được ứng dụng 

trong trường hợp có nhiều chương phục vụ ngắt giống nhau cho một yêu cầu ngắt và việc 

chọn chương trình nào để sử dụng là trách nhiệm của người lập trình.  

Hình V-13. Thanh ghi IRR và ISR 

Hình V-12. OCW3 

Hình V-14. Dạng thức từ thăm dò trạng thái 
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Trong thực tế có những khi ta cần trao đổi dữ liệu thật nhanh với thiết bị ngoại vi: như 

khi cần đưa dữ liệu hiện thị ra màn hình hoặc trao đổi dữ liệu với bộ điều khiển đĩa. Trong 

các trường hợp đó ta cần có khả năng ghi /đọc dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ thì mới đáp ứng 

được yêu cầu về tốc độ trao đổi dữ liệu. Để làm được điều này các hệ vi xử lý nói chung đều 

phải dùng thêm mạch chuyên dụng để điều khiển việc truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ DMAC 

(Direct Memory Access Controller) 

Ví dụ dưới đây minh họa điều này. Trong khi một mạch DMAC như 8237A của Inter 

có thể điều khiển việc chuyển một byte trong một mảng dữ liệu từ bộ nhớ ra thiết bị ngoại vi 

chỉ hết 4 chu kỳ đồng hồ thì bộ vi xử lý 8086/8088 phải làm hết cỡ 4 chu kỳ: 

   ; số chu kỳ đồng hồ  

LAP:  MOV AL, (SI ) ;10 

  OUT PORT, AL  ;10 

  INC SI  ; 2 

  LOOP LAP  ; 17 

   ; CỘNG:39 chu kỳ  

Để hỗ trợ cho việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách truy nhập trực tiếp 

vào bộ nhớ. CPU thường có tín hiệu yêu cầu treo HOLD để mỗi khi thiết bị cần dùng buýt 

cho việc trao đổi dữ liệu với bộ nhớ thì thông qua chân này mà báo cho CPU biết. Đến lượt 

CPU, khi nhận được yêu cầu treo thì nó tự treo lên (tự tách ra khỏi hệ thống bằng cách đưa 

các bít vào trạng thái trở kháng cao) và đưa xung HLDA ra ngoài để thông báo CPU cho 

phép sử dụng buýt.  

Sơ đồ khối của một hệ vi xử lý có khả năng trao đổi dữ liệu theo kiểu DMA được thể 

hiện trên hình dưới đây.  

 

Ta nhận thấy trong hệ thống này, khi CPU tự tách ra khỏi hệ thống bằng cách tự treo 

(ứng với vị trí hiện thời của các công tắc chuyển mạch), DMAC phải chịu trách nhiệm điều 

Hình V-15. Hệ vi xử lý với DMAC 
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Mạch DMAC 8237A chứa 4 kênh trao đổi dữ liệu DMA với mức ưu tiên lập trình 

được. DMAC 8237A có tốc độ truyền 1 MB/s cho mỗi kênh, một kênh có thể truyền môt 

mảng có độ dài 64KB.  

V.4.3.2 Các tín hiệu của 8237A -5  

 CLK[I]:tín hiệu đồng hồ của mạch. để mạch có thể làm việc tốt với hệ 

8086/8088 thì tín hiệu CLK của hệ thống thường được đảo trước khi đưa vào 

CLK của 8237A. 

 CS [I]: tín hiệu chọn vỏ 8237A chân này thường được nối với đầu ra của bộ giải 

mã địa chỉ. bộ giải mã địa chỉ này không cần dùng đến đầu vào IO/M vì bản 

thân DMAC đã được cung cấp các xung điều khiển mới của hên thống.  

 RESET[I]:tín hiệu nối với tín hiệu khởi động của hệ thống. Khi mạch 8237A 

được khởi động riêng thanh ghi mặt nạ được lập còn các bộ phận sau bị xóa: 

o Thanhghi lệnh  

o Thanh ghi trạng thái  

o Thanh ghi yêu cầu DMA  

o Thanh ghi tạm thời  

o Mạch lật byte đầu /byte cuối (First/Last) 

 READY[I]:tín hiệu sẵn sàng, nối với READY của hệ thống để gây ra các 

chu kỳ đợi đối với các thiết bị ngoại vi và các bộ nhớ chậm.  

 HLDA [I]:tín hiệu báo chấp nhân yêu cầu treo từ CPU  

 DREQ0-DREQ3[I]:các tín hiệu yêu cầu treo từ thiết bị ngoại vi. Cực tính 

của các tín hiệu này có thể lập trình được. Sau khi khởi động các tín 

hiệunày được định nghĩa là các tín hiệu kích hoạt mức cao.  

 DB0-DB7[I, O]:tín hiệu hai chiều nối đến buýt địa chỉ và buýt dữ lliệu của 

hệ thống các tín hiệu này được dùng khi lập trình cho DMAC và khi 

DMAC hoạt động các chân này chứa 8 bít địa chỉ cao A8-A15 của mảng nhớ 

dữ liệu cần chuyển. Trong chế độ chuyển dữ liệu giữa các vùng của bộ nhớ 

tại các chân này có các dữ liệu được chuyển.  

 IOR[I, O]VÀ IOW[I, O]: là các chân tín hiệu hai chiều dùng trong khi lập 

trình cho DMAC và trong các chu kỳ đọc và ghi.  

 EOP[I, O]: là tín hiệu hai chiều dùng để yêu cầu DMAC kết thúc quá trình 

DMA. Khi là đầu ra nó được dùng để báo cho bên ngoài biết một kênh nào 

đó đã chuyển xong số byte theo yêu cầu, luc này nó thường dùng như một 

yêu cầu ngắt để CPU xử lý việc kết thúc quá trình DMA.  

 A0-A3[I, O]:là các tín hiệu hai chiều dùng để chọn các thanh ghi trong 

8237A khi lập trình và khi đọc (đầu vào), hoặc để chuyển 4 bít địa chỉ thấp 

nhất của địa chỉ mảng nhớ cần chuyển (đầu ra).  

 A4-A7[O]:các chân để chứa 4 bít địa chỉ phần cao trong byte địa chỉ thấp 

của địa chỉ mảng nhớ cần chuyển.  
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 HRQ[O]:tín hiệu yêu cầu treo đến CPU. Tín hiệu này thường được đồng bộ 

với tín hiệu CLK của hệ thống rồi được đưa đến chân HOLD của 

8086/8088.  

 DACK0-DACK3[0]: là các tín hiệu trả lời các yêu cầu DMA cho các kênh. 

Các tín hiệu này có thể được lập trình để hoạt động theo mức thấp hoặc 

mức cao. Sau khi khởi động, các tín hiệu này được định nghĩa là các xung 

tích cực thấp.  

 AEN[0]: tín hiệu cho phép mạch nối vào DB0-DB7 chốt lấy địa chỉ của 

vùng nhớ cần trao đổi theo kiểu DMA. Tín hiệu này cũng cho phép cấm các 

mạch đệm buýt địa chỉ và dữ liệu hoặc mạch tạo tín hiệu điều khiển của 

CPU nối vào các buýt tương ứng khi DMAC hoạt động.  

 ADSTB[0]: xung cho phép chốt các bít địa chỉ phần cao A8-A15 có mặt 

trên DB0-DB7.  

 MEMR[0] và MEMW[0]: là các chân tín hiệu do DMAC tạo ra và dùng khi 

đọc/ghi bộ nhớ trong khi hoạt động.  

Hình vẽ dưới đây minh họa cách ghép nối các tín hiệu của 8237A với buýt hệ 

thống. 

 

V.4.3.3 Các thanh ghi bên trong của DMAC 8237A 

Các thanh ghi bên trong DMAC 8237A được CPU 8086/8088 chọn để làm việc nhờ các 

bít địa chỉ thấp A0-A3. Bảng dưới đây chỉ ra cách thức chọn ra các thanh ghi đó.  

Hình V-17. Ghép nối 8237 với buýt hệ vi xử lý 
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Các bảng dưới đây cho biết các thanh ghi trên theo các quan điểm ứng 

dụng khác nhau để dễ tra cứu địa chỉ cho chúng khi lập trình với DMAC 

8237A.  

 

Bảng  V-2. Địa chỉ các thanh ghi trong dùng cho các kênh 

Bảng  V-1. Địa chỉ các thanh ghi 8237A 
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V.4.3.3.a Thanh ghi địa chỉ hiện thời:  

Đây là thanh ghi 16 bít dùng để chứa địa chỉ của vùng nhớ phải chuyển. Mỗi kênh có 

riêng thanh ghi này để chứa địa chỉ. Khi 1 byte được truyền đi. Các thanh ghi này tự động 

tăng hay giảm tuỳ theo trước nó được lập trình như thế nào.  

V.4.3.3.b Thanh ghi số đếm hiện thời:  

Thanh ghi 16 bít này dùng để chứa số byte mà kênh phải truyền(nhiều nhất là 16KB). 

Mỗi kênh có thanh ghi số byte của mình. Các thanh ghi này được ghi bằng số đếm nhỏ nhất 

hơn 1 so với số byte thực chuyển.  

V.4.3.3.c Thanh ghi địa chỉ cơ sở và thanh ghi số đếm cơ sở:  

Các thanh ghi này được dùng để chứa địa chỉ và số đếm cho mỗi kênh khi chế độ tự 

động khởi đầu được sử dụng.  

Trong chế độ này một quá trình DMA kết thúc thì các thanh ghi địa chỉ hiện thời và số 

đếm hiện thời được nạp lại giá trị cũ lấy từ thanh ghi địa chỉ cơ sở và thanh ghi số đếm cơ sở. 

Khi các thanh ghi địa chỉ hiện thời và số đếm hiện thời được lập trình thì các thanh ghi địa 

chỉ cơ sở và thanh ghi số đếm cơ sở cũng được lập trình bất kể chế độ tự khởi đầu có được sử 

dụng hay không.  

V.4.3.3.d Thanh ghi lệnh:  

Thanh ghi này dùng để lập trình cho DMAC. Nó bị xoá khi khởi động hoặc khi ta sử 

dụng lệnh xoá toàn bộ các thanh ghi. Dạng thức của thanh ghi lệnh như sau.  

Bảng  V-3. Các thanh ghi điều khiển và trạng thái 
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Các bít của thanh ghi này quyết định các phương thức làm việc khác nhau của 8237A. 

Ta sẽ giải thích sau đây ý nghĩa của các bít.  

Bít D0 cho phép DMAC dùng kênh 0 và kênh 1 để chuyển dữ liệu giữa 2 vùng nhớ. 

Địa chỉ của byte dữ liệu ở vùng đích được chứa trong thanh ghi địa chỉ của kênh 1. Số byte 

chuyển được đặt trong thanh ghi đếm của kênh 1. Byte cần chuyển lúc đầu được đọc từ vùng 

gốc vào thanh ghi tạm để rồi từ đó nó được gửi đến vùng đích trong bước tiếp theo (hoạt 

động như lệnh MOVSB nhưng với tốc độ cao).  

Bít D1=1 dùng để cho phép kênh 0 giữ nguyên địa chỉ trong chế độ truyền giữ liệu giữa 

2 vùng nhớ. Điều này khiến cho toàn bộ các ô nhớ vùng đích được nạp cùng một byte dữ liệu.  

Bít D2 cho phép DMAC hoạt động hay không.  

Bít D3 quyết định byte cần chuyển được truyền với 4 hay 2 chu kì đồng hồ.  

Bít D4 cho phép chọn chế độ ưu tiên cố định (kênh 0 có mức ưu tiên cao nhất. Kênh 3 

có mức ưu tiên thấp nhất) hoặc chế độ ưu tiên luân phiên (kênh 0 lúc đầu có mức ưu tiên cao 

nhất. Sau khi kênh này được chọn để chuyển dữ liệu thì nó được nhận mức ưu tiên thấp nhất. 

Kênh 1 lại trở thành kênh có mức ưu tiên cao nhất) 

Bít D5 cho phép chọn thời gian ghibình thường hay kéo dài cho tiết bị ngoại vi chậm.  

Các bít D6 và D7 cho phép chọn cực tính tích cực của các xung DRQ0-DRQ4 và 

DACK0- DACK4.  

V.4.3.3.e Thanh ghi chế độ:  

Dùng đặt chế độ làm việc cho các kênh của DMAC. Mỗi kênh của DMAC có một 

thanh ghi chế độ riêng. Dạng thức của thanh ghi chế độ được biểu diễn như sau: 
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Trong chế độ DMA theo yêu cầu. DMAC tiến hành chuyển dữ liệu cho đến khi có tín hiệu 

EOP từ bên ngoài hoặc cho đến khi không còn yêu cầu DMA nữa (DREQ trở nên không tích 

cực) 

Trong chế độ DMA chuyển từng byte, chừng nào vẫn còn yêu cầu DMA (DREQ vẫn là 

tích cực) thì DMAC đưa ra HRQ=0 trong thời gian 1 chu kì buýt sau mỗi lần chuyển sang 1 

byte. Sau đó nó lại đưa ra HRQ=1. Cứ như vậy DMAC và CPU luân phiên nhau sử dụng buýt 

cho đến khi đếm hết (TC). 

Trong chế độ DMA chuyển cả mảng, cả một mảng gồm một số byte bằng nội dung bộ 

đếm được chuyển liền một lúc. Chân yêu cầu chuyển dữ liệu DREQ không cần phải giữ được 

ở mức tích cực suốt trong quá trình chuyển. Chế độ nối tầng được dùng khi có nhiều bộ 

DMAC được dùng trong hệ thống để mở rộng số kênh có thể yêu cầu DMA.  

V.4.3.3.f Thanh ghi yêu cầu:  

Thanh ghi này dùng để yêu cầu DMA có thể được thiết lập/ xoá theo ý muốn bằng 

chương trình. Điều này rất có lợi khi ta muốn chuyển dữ liệu giữa các vùng khác nhau của bộ 

nhớ lúc này các kênh liên quan phải được lập trình ở chế độ chuyển cả mảng. Dạng thức của 

thanh ghi yêu cầu như sau: 

  

V.4.3.3.g Thanh ghi mặt nạ riêng cho từng kênh:  

Bằng thanh ghi này ta có thể lập trình để cấm (cho Bít mặt nạ tương ứng = 1) thay cho 

phép hoạt động (cho Bít mặt nạ tương ứng = 0) đối với từng kênh một.  
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V.4.3.3.h Thanh ghi mặt nạ tổng hợp:  

Với thanh ghi này ta có thể lập trình để cấm (Bít mặt nạ tương ứng = 1) thay cho phép 

hoạt động (Bít mặt nạ tương ứng = 0) đối với từng kênh chỉ bằng một lệnh. 

V.4.3.3.i  Thanh ghi trạng thái:  

Thanh ghi này cho phép xác định trạng thái của các kênh trong DMAC. Kênh nào đã 

truyền xong (đạt số đếm TC), kênh nào đang có yêu cầu DMA để trao đổi dữ liệu. Khi một 

kênh nào đó đạt TC. Kênh đó sẽ tự động bị cấm. Cấu trúc thanh ghi trạng thái như sau: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
 

D7=1: Kênh 0 có yêu cầu  D0=1: Kênh 0 đạt số đếm  

D6=1: Kênh 1 có yêu cầu  D1=1: Kênh 1 đạt số đếm 

D5=1: Kênh 2 có yêu cầu  D2=1: Kênh 2 đạt số đếm 

D4=1: Kênh 3 có yêu cầu D3=1: Kênh 3 đạt số đếm 

V.4.3.4 Các lệnh đặc biệt cho DMAC 8237A 

Có 3 lệnh đặc biệt để điều khiển hoạt động của DMAC 8237A. Các lệnh này chỉ thực 

hiện bằng các lệnh OUT với các địa chỉ cổng xác định thì theo thanh ghi mà không cần đến 

giá trị cụ thể của thanh ghi AL.  

1. Lệnh xóa mạch lật byte đầu/byte cuối (First/Lát, F/L): F/L là một mạch lật bên 

trong DMAC bít để chỉ ra byte nào trong các thanh ghi 16bít (thanh ghi địa chỉ 

hoặc thanh ghi số đếm được chọn làm việc. Nếu F/L=1 thi số đó là MSB, còn 

nếu F/L=O) thì số đó là LSB. Mạch lật F/L tự động thay đổi trạng thái khi ta ghi 

/đọc các thanh ghi đó. khi khởi động xong thì F/L=O 

2. Lệnh xoá toàn bộ các thanh ghi: lệnh này có tác động như thao tác khởi động. 

Tất cả các thanh ghi đều bị xoá riêng thanh ghi mặt nạ tổng hợp thì được lập để 

cấm các yêu cầu trao đổi dữ liệu.  

3. Lệnh xoá thanh ghi mặt nạ tổng hợp: Lệnh này cho phép các kênh của DMAC 

bắt đầu yêu cầu trao đổi dữ liệu.  

V.4.3.5 Lập trình cho các thanh ghi địa chỉ và thanh ghi số đếm: 

Việc lập trình cho các thanh ghi địa chỉ và thanh ghi số đếm được thực hiẹn riêng 

cho mỗi kênh. cần phải định trước giá trị logic của F/L để thao tác chính xác được với 

LSB và MSB của các thanh ghi trên. ngoài ra còn phải cấm các yêu cầu DMA của các 

kênh trong khi lập trình cho chúng. Có thể tuân theo các bước sau đây để lập trình cho 

DMAC 8237A: 
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+ xoá mặt lật F/L  

+cấm các yêu cầu của các kênh  

+ghi LSB rồi MSB của thanh ghi địa chỉ  

+ghi LSB rồi MSB của thanh ghi số đếm  

Dưới đây là một đoạn mã cho 8237A có địa chỉ cơ sở 70H và được ghép với vi 

xử lý 8088 như trong Hình V-18. 

  ChotB EQU 010H ; Địa chỉ mạch chốt B 

  FL  EQU 07CH ; Địa chỉ mạch lật 

  C0  EQU 070H ; Địa chỉ kênh 0 

  C1   EQU 072H ; Địa chỉ kênh 1 

  Dem_C1   EQU 073H ; Địa chỉ kênh 0 

  CheDo EQU 07BH ; Địa chỉ thanh ghi chế độ 

  Lenh EQU 078H ; Địa chỉ thanh ghi lệnh 

  MatNa EQU 07FH ; Địa chỉ thanh ghi mặt nạ 

  YeuCau EQU 079H ; Địa chỉ thanh ghi yêu cầu 

  TThai EQU 078H ; Địa chỉ thanh ghi trạng thái 

  SoByte DW 0100H ; Số byte cần chuyển 

  A16_19 DB 01H ; 4 bít địa chỉ cao 

  Nguon DW 00000H ; Địa chỉ nguồn 

  Dich DW 04000H ; Địa chỉ đích 

  ; 

  MOV AL,A16_19 

  OUT ChotB, AL ; Gửi địa chỉ cao ra mạch chốt 

  OUT  FL, AL ; Xóa mạch lật 

  MOV  AX, Nguon ;Địa chỉ nguồn ra kênh 0 

  OUT  C0,AL 

  MOV AL, AH 

  OUT  C0, AL 

  MOV  AX, Dich ; Địa chỉ đích ra kênh 1 

  OUT C1, AL 

  MOV  AL, AH 

  OUT C1, AL 

  DEC SoByte 
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  MOV AX, SoByte 

  OUT Dem_C1, AL ; số byte cần chuyển vào bộ đếm kênh 1 

  MOV  AL, AH 

  OUT Dem_C1, AL 

  MOV AL, 088H ; Chế độ kênh 0 

  OUT CheDo, AL 

  MOV AL, 085H ; Chế độ kênh 1 

  OUT CheDo, AL 

  MOV  AL,1 ; Chuyển mảng 

  OUT  Lenh, AL 

  MOV  AL, 0CH ; Bỏ mặt nạ kênh 0,1 

  OUT  MatNa, AL 

  MOV  AL,4 ; Kênh 0 yêu cầu DMA 

  OUT  YeuCau, AL 

 LAP: IN  AL,TThai 

  TEST AL,2 ; Kiểm tra bộ đếm kênh 1 xong? 

  JZ  LAP 
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 mov a, p1 ;Đọc dữ liệu từ A/D 

 setb p3, 4 ;Kết thúc đọc 

 mov @dptr, a ;Lưu vào RAM 

 inc dptr ;Tăng con trỏ RAM lên 1 

 mov a, dph ;Kiểm tra kết thúc 

 cjne a, #end1, wait 

 mov a, dpl 

 cjne a, #end2, wait 

 sjmp done ; Kết thúc khi tới vị trí cuối cùng 

wait: mov r1, #delay ;Trễ 87s 

here: djnz r1, here 

 sjmp next 

done: sjmp done 

 . end 
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 Các thanh ghi MMX: bao gồm 8 thanh ghi hỗ trợ cơ chế thực hiện 1 lệnh và nhiều 

dữ liệu với các thao tác các số nguyên (1 byte, 2 byte hay 4 byte) được xếp vào gói 

64 bít.  

 Các thanh ghi XMM: hỗ trợ các thao tác số nguyên và số thực được xếp vào các gói 

128 bít.  

Các vi xử lý thế hệ sau hỗ trợ IA-32 áp dụng các tính năng thực thi lệnh tiên tiến cho 

phép thực hiện được nhiều hơn 1 lệnh trong 1 chu trình lệnh như kỹ thuật đường ống, siêu vô 

hướng, hay siêu phân luồng. Các thế hệ Pentium đầu tiên sử dụng các vi kiến trúc siêu vô 

hướng cho phép thực hiện 3 lệnh trong một chu kỳ xung nhịp với các siêu đường ống 12 đoạn 

và cơ chế thực thi vô hướng (out-of-order execution). Vi kiến trúc Netburst trong Hình VII-1. 

Vi kiến trúc Netburst tăng cường tính năng kiến trúc Pentium thế hệ đầu bằng việc tăng 

cường năng lực của đơn vị xử lý, năng cao hiệu năng của bộ đệm tích hợp, mở rộng giao tiếp 

buýt. Các vi xử lý IA-32 thế hệ mới còn hỗ trợ cơ chế đa nhân (multi-core) bên cạnh kiến trúc 

siêu phân luồng cho phép chạy nhiều ứng dụng đồng thời. Việc kết hợp hai kiến trúc làm cho 

các chương trình ứng dụng có thể sử dụng 4 bộ vi xử lý lô-gíc trên 2 bô vi xử lý vật lý. Bên 

cạnh đó, bộ xử lý thế hệ mới hỗ trợ công nghệ ảo hóa cho phép nhiều hệ điều hành và ứng 

dụng chạy trên các máy ảo khác nhau cùng chia sẻ hệ thống phần cứng.  

 

Kiến trúc IA-32 cung cấp các chức năng hỗ trợ hệ điều hành hay các phần mềm hệ 

thống. Với các thao tác vào/ra ở chế độ bảo vệ, các thao tác này bị hạn chế thông qua: 

 Cờ đặc quyền IOPL (I/O privilege level) và trạng thái của quyền vào/ra trong 

phân đoạn trạng thái chương trình TSS (Task state segment) 

 Cơ chế bảo vệ đoạn và trang bộ nhớ.  

Hình VII-1. Vi kiến trúc Netburst 
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REX. Điều này giúp cho các câu lệnh cũ có thể chuyển sang chế độ 64 bít thanh ghi và 

địa chỉ.  

Bảng VII-3. Vi xử lý hỗ trợ IA-64 

Vi xử lý 

Năm 

sản 

xuất 

Vi kiến trúc 
Tần số 

(GHz) 

Số thanh 

ghi 

Băng 

thông 

buýt hệ 

thống 

Bộ nhớ 

tối đa 
Bộ đệm 

Xeon 2004 
Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64 
3, 6 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

6, 4GB/s 64GB 
16KB L1 

1MB L2 

Xeon 2005 
Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64 
3, 03 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

5, 3GB/s 1024GB 

16KB L1 

1MB L2 

8MB L3 

Pentium 4 

Extreme 
2005 

Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64 
3, 73 

32 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

8, 5GB/s 64GB 
16KB L1 

2MB L2 

Dual-Core 

Xeon 
2005 

Netburst, Siêu phân 

luồng, Đa nhân, IA-64 
3 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

6, 4GB/s 64GB 

16KB L1 

2MB L2 (Tổng 

4MB) 

Pentium 4 

672 
2005 

Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64, Ảo hóa, Đa 

nhân 

3, 8 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

6, 4GB/s 64GB 
16KB L1 

2MB L2 

Core 2 

Extreme 

X6800 

2006 

Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64, Ảo hóa, Đa 

nhân 

2, 93 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

8, 5GB/s 64GB 
64KB L1 

4MB L2 

Xeon 

7140 
2006 

Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64, Ảo hóa, Đa 

nhân 

3, 40 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

12, 8 GB/s 64GB 

64KB L1 

1MB L2 (tổng 

2MB) 

16MB L3 

Xeon 

5472 
2007 

Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64, Ảo hóa, Đa 

nhân (4 nhân) 

3, 00 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

12, 8 GB/s 256GB 

64KB L1 

6MB L2 (Tổng 

12MB) 

Atom 2008 
Atom, IA-64, Ảo hóa, Đa 

nhân (4 nhân) 
1, 60 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

12, 8 GB/s 64GB 

56KB L1 

512KB L2 (Tổng 

1MB) 

Core i7 2008 

Netburst, Siêu phân 

luồng, IA-64, Ảo hóa, Đa 

nhân (4 nhân) 

3, 20 

32, 64 GP 

80 FPU 

64 MMX 

128 XMM 

6, 4 GT/s 64GB 

64KB L1 

256KB L2  

8MB L3 



Chương VII. Giới thiệu một số vi xử lý tiên tiến 

-135- 

 

Bảng VII-4. Tính năng một số vi xử lý SPARC 

Tên Tần số MHz 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

luồng x 

Số nhân 

Số chân 

tín hiệu 

Đệm dữ 

liệu L1 

(k) 

Đệm 

lệnh L1 

(k) 

Đệm L2 

(k) 

UltraSPARC IIs (Blackbird) 250–400 1997 1×1 521 16 16 
1024 or 

4096 
UltraSPARC IIs (Sapphire-

Black) 
360–480 1999 1×1 521 16 16 

1024–

8192 

UltraSPARC IIi (Sabre) 270–360 1997 1×1 587 16 16 
256–

2048 

UltraSPARC IIi (Sapphire-Red) 333–480 1998 1×1 587 16 16 2048 

UltraSPARC IIe (Hummingbird) 400–500 1999 1×1 370 16 16 256 

UltraSPARC IIi (IIe+) 

(Phantom) 
550–650 2000 1×1 370 16 16 512 

UltraSPARC III (Cheetah) 600 2001 1×1 1368 64 32 8192 

UltraSPARC III Cu (Cheetah+) 1002–1200 2001 1×1 1368 64 32 8192 

UltraSPARC IIIi (Jalapeño) 1064–1593 2003 1×1 959 64 32 1024 

UltraSPARC IV (Jaguar) 1050–1350 2004 1×2 1368 64 32 16384 

UltraSPARC IV+ (Panther) 1500–2100 2005 1×2 1368 64 64 2048 

UltraSPARC T1 (Niagara) 1000–1400 2005 4×8 1933 8 16 3072 

UltraSPARC T2 (Niagara 2) 1000–1600 2007 8×8 1831 8 16 4096 

UltraSPARC T2 Plus (Victoria 

Falls) 
1200–1600 2008 8×8 1831 8 16 4096 
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Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ VI XỬ LÝ 

1.1. Kiến trúc hệ vi xử lý 

1.1.1. Sơ đồ khối tổng quát và chức năng của một bộ vi xử lý. 

Sơ đồ khối : 

 
Hình 1.1. Cấu trúc tổng quát của một hệ vi xử lý 

Các khối chức năng chính của hệ vi xử lý bao gồm: 

- Khối xử lý trung tâm (CPU) 

- Bộ nhớ bán dẫn (memory, M) 

- Khối phối ghép với các thiết bị ngoại vi 

- Các bus truyền thông tin 

Ba khối chức năng: CPU, M, I/O liên hệ với nhau thông qua tập các đường dây để 

truyền tín hiệu gọi chung là bus hệ thống. Bus hệ thống bao gồm 3 bus thành phần ứng 

với các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu và điều khiển ta có bus địa chỉ, bus dữ liệu và bus điều 

khiển. 

Chức năng các khối : 

- Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit ) là trung tâm đầu não của hệ, nó có 

chức năng thu thập, xử lý thông tin và điều khiển mọi hoạt động của hệ vi xử lý. 

- Bộ nhớ trung tâm có nhiệm vụ lưu trữ thông tin dữ liệu trước khi CPU xử lý 

- Thiết bị I/O thực hiện việc nhận dữ liệu từ các kênh thông tin từ bên ngoài vào để cho 

CPU xử lý và xuất ra các tín hiệu điều khiển hệ thống 

- Các kênh thông tin hay Bus hệ thống là cầu nối liên kết giữa các khối trong đó thực hiện 

3 việc chính là liên kết các Bus địa chỉ, Bus điều khiển và Bus dữ liệu. Một bus là tập hợp 

các dây dẫn mang thông tin có cùng một mục đích. Việc truy xuất tới một mạch xung 

quanh CPU sử dụng ba bus: bus địa chỉ, bus điều khiển và bus dữ liệu. Với mỗi thao tác 

đọc hoặc ghi CPU xác định rõ vị trí của dữ liệu hoặc lệnh bằng cách đặt một địa chỉ lên 

bus địa chỉ, sau đó tích cực một tín hiệu trên bus điều khiển để chỉ ra thao tác là đọc hay 

ghi. Thao tác đọc lấy một byte dữ liệu từ bộ nhớ ra vị trí xác định và đặt byte này lên bus 

dữ liệu. CPU đọc dữ liệu và và đặt dữ liệu vào một trong các thanh ghi nội của CPU. Với 

thao tác ghi, CPU xuất dữ liệu lên bus dữ liệu. Nhờ vào tín hiệu điều khiển, bộ nhớ nhận 

biết đây là thao tác ghi và lưu dữ liệu vào vị trí xác định.  

1.1.2. Bộ xử lý trung tâm (CPU). 

 Bộ vi xử lý là hạt nhân của hệ vi xử lý, nó là thành phần quan trọng nhất kiểm soát 

tất cả các hoạt động của hệ và thực hiện các thao tác trên dữ liệu. Hầu hết các CPU được 

hình thành từ các mạch lôgic nhằm thực hiện liên tục 2 thao tác là tìm nạp lệnh từ bộ nhớ 

để giải mã và thực thi lệnh. CPU có khả năng hiểu và thực thi các lệnh dựa trên một tập 
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các mã nhị phân gọi là mã máy trong đó mỗi mã nhằm thực hiện một thao tác nào đó.Tổ 

hợp các lệnh cho mỗi loại CPU gọi là tập lệnh và nó thường chia ra thành các nhóm lệnh 

như:  

- Nhóm lệnh chuyển dữ liệu 

- Nhóm lệnh số học 

- Nhóm lệnh Lôgic 

- Nhóm lệnh rẽ nhánh chương trình 

- Nhóm lệnh xử lý bít 

Cấu trúc đơn giản của một loại CPU được minh họa như sau: 

Bus d÷ liÖu

ALU 

C¸c thanh 
ghi ®o¹n 

 

 

BUS trong
 cña CPU

BUS ngoµi

§¬n vÞ thùc hiÖn – EU 

(Execution Unit)

§¬n vÞ ghÐp nèi- BIU 

(Bus Interface Unit) 

Hµng ®îi lÖnh

 

C¸c 
thanh ghi
®a n¨ng

Thanh ghi
con trá,
 chØ sè

AX

BX

CX

DX

SP

BP

SI

DI

CS

DS

SS

ES

IP

To¸n h¹ng
 

Khèi ®iÒu 
khiÓn cña 

EU

 

Bé t¹o ®Þa chØ

§iÒu khiÓn BUS

Thanh ghi cê

 
EU: Execution unit (khối thực hiện lệnh) 

BIU: Bus interface unit (Khối phối ghép bus) 

ALU: Arithmetic and logic unit (khối số học và logic) 

Hình 1.2. Sơ đồ khối của bộ vi xử lý 8088 

 BIU và EU: 

Bên trong CPU 8088 có hai khối chính: khối phối ghép bus (BIU) và khối thực hiện 

lệnh (EU). Việc chia CPU ra làm hai phần làm việc đồng thời có liên hệ với nhau qua 

đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử lý của CPU. 

Các bus bên trong CPU có nhiệm vụ truyền tải các tín hiệu của các khối khác. Trong 

số các bus đó có bus dữ liệu 16 bit của ALU, bus các tín hiệu điều khiển ở EU, và bus 

trong của hệ thống ở BIU. Trước khi đi ra bus ngoài hoặc đi vào bus trong của bộ vi xử 

lý, các tín hiệu truyền trên bus thường được cho đi qua bộ đệm để nâng cao tính tương 

thích cho nối ghép hoặc nâng cao khả năng phối ghép. 

BIU đưa ra địa chỉ, đọc mã lệnh từ bộ nhớ, đọc/ghi dữ liệu từ/vào cổng hoặc bộ nhớ. 

Nói cách khác BIU chịu trách nhiệm đưa địa chỉ ra bus và trao đổi địa chỉ với bus. 

Trong EU ta thấy có một khối điều khiển (control unit CU). Chính tại bên trong khối 

điều khiển này có mạch giải mã lệnh. Mã lệnh đọc vào từ bộ nhớ được đưa đến đầu vào 
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của bộ giải mã, các thông tin thu được từ đầu ra của nó sẽ được đưa đến mạch tạo xung 

điều khiển, kết quả là ta thu được các dãy xung khác nhau (tùy theo mã lệnh) để điều 

khiển hoạt động của các bộ phận bên trong và bên ngoài CPU. Trong khối EU còn có 

khối số học và logic dùng để thực hiện các thao tác khác nhau với các toán hạng của lệnh. 

Tóm lại, khi CPU hoạt động EU sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ cho BIU để khối này 

đọc lệnh và dữ liệu, còn bản thân nó thì giải mã lệnh và thực hiện lệnh. 

Trong BIU còn có một bộ nhớ đệm lệnh (hàng đợi lệnh) với dung lượng 4 byte dùng 

để chứa các mã lệnh đọc được nằm sẵn để chờ EU xử lý. Đây là cấu trúc mới được cấy 

vào bộ vi xử lý 8088 do việc Intel đưa cơ chế xử lý xen kẽ liên tục dòng mã lệnh 

(instruction pipelining) vào ứng dụng trong các bộ vi xử lý thế hệ mới. Pipeline là một cơ 

chế đã được ứng dụng từ những năm 60 trong các máy lớn. Cơ chế này hoạt động như 

sau: Hoạt động của CPU gồm 3 giai đoạn đọc mã lệnh (opcode fetch), giải mã lệnh 

(decode)  và thực hiện lệnh (execution). Bộ vi xử lý 8088 sử dụng cơ chế xử lý xen kẽ 

liên tục dòng mã lệnh thì CPU được chia làm hai khối có sự phân chia công việc cho từng 

khối. Việc đọc mã lệnh do BIU thực hiện, việc giải mã lệnh và thực hiện lệnh là do khối 

EU đảm nhiệm. Các khối chức năng này có khả năng làm việc đồng thời và các bus sẽ 

liên tục được sử dụng. Trong khi EU lấy mã lệnh từ bộ đệm 4 byte để giải mã thì BIU 

vẫn có thể đọc mã lệnh từ bộ nhớ chính rồi đặt chúng vào bộ nhớ đệm lệnh đã nêu. Bộ 

đệm lệnh này làm việc theo kiểu vào trước – ra trước. Điều này làm tăng tốc độ của bộ vi 

xử lý. Tuy nhiên nếu trong bộ đệm lệnh chứa các mã lệnh CALL hay JMP thì nội dung 

cũ của bộ đệm sẽ bị xóa và thay thế vào đó là nội dung mới được nạp vào bởi các mã 

lệnh mới do lệnh nhảy hoặc lệnh con quyết định. Việc này tiêu tốn nhiều thời gian hơn so 

với việc xử lý theo kiểu tuần tự. 

Không có pipelining 

F1 D1 E1 F2  D2 E2 F2 D3 E3 

Có pipelining 

F1 D1 E1   

 F2 D2 E2  

  F3 D3 E3 

 

Hình 1.3. Dòng lệnh thường và dòng lệnh xen kẽ liên tục 

 Các thanh ghi đoạn (segment register, 16 bit) 

Khối BIU đưa ra trên bus địa chỉ 20 bus địa chỉ, như vậy 8088 có khả năng phân biệt 

được 2
20

 = 1.048.576 = 1M ô nhớ hay 1 Mbyte, vì các bộ nhớ nói chung tổ chức theo 

byte. Nói cách khác, không gian địa chỉ của 8088 là một Mbyte. Trong không gian 1 

Mbyte này bộ nhớ cần được chia thành các vùng khác nhau  

-  Chứa mã chương trình 

- Chứa dữ liệu và kết quả trung gian của chương trình 

- Tạo ra một vùng nhớ đặc biệt gọi là ngăn xếp (stack) dùng vào việc quản lý các 

thông số của bộ vi xử lý khi gọi chương trình con hoặc chở về từ chương trình 

con 

Trong thực tế bộ vi xử lý 8088 có các thanh ghi 16 bit liên quan đến địa chỉ đầu của 

các vùng (các đoạn) kể trên và chúng được gọi là các thanh ghi đoạn. Đó là thanh ghi 

đoạn mã CS (code segment), thanh ghi đoạn dữ liệu DS (data segment), thanh ghi ngăn 

sếp SS (stack segment) và thanh ghi đoạn dữ liệu phụ ES (extra segment). Các thanh ghi 

đoạn 16 bit này chỉ ra địa chỉ đầu của 4 đoạn trong bộ nhớ, dung lượng lớn nhất của mỗi 

đoạn  nhớ này là 64Kbyte và tại một thời điêm nhất định bộ vi xử lý chỉ làm việc được 
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với 4 đoạn nhớ 64Kbyte này. Việc thay đổi giá trị của các thanh ghi đoạn làm cho các 

đoạn tương ứng có thể dịch chuyển linh hoạt trong phạm vi không gian 1 Mbyte, vì vậy 

các đoạn này có thể nằm tách nhau khi thông tin cần lưu trong chúng đòi hỏi dung lượng 

đủ 64 Kbyte hoặc cũng có thể nằm trùm nhau do có những đoạn không cần không cần 

dùng hết độ dài 64Kbyte. Và vì thế các đoạn khác có thể bắt đầu nối tiếp ngay sau đó. 

Điều này cũng cho phép ta truy nhập vào bất kỳ đoạn nhớ 64 Kbyte nào nằm trong toàn 

bộ không gian 1 Mbyte 

Nội dung các thanh ghi đoạn sẽ xác định địa chỉ của ô nhớ nằm ở đầu đoạn. Địa chỉ 

này gọi là địa chỉ cơ sở. Địa chỉ của các ô nhớ khác nằm trong đoạn gọi là địa chỉ lệnh 

hay độ lệnh (offset), gọi như thế vì nó ứng với khoảng lệch của tọa độ một ô nhớ cụ thể 

nào đó so với ô đầu đoạn. Độ lệnh này được xác định bởi cac thanh ghi 16 bit khác đóng 

vai trò thanh ghi lệnh (offset registers) mà ta sẽ nói đến sau. Cụ thể, để xác định địa chỉ 

vật lý 20 bit của một ô nhớ nào đó trong một đoạn bất kỳ. CPU 8088 phải dùng đến hai 

thanh ghi 16 bit (mọt thanh ghi để chứa địa chỉ cơ sở, còn thanh ghi kia chứa độ lệnh) và 

từ nội dung của cặp thanh ghi đó nó tạo ra địa chỉ vật lý theo công thức sau. 

Địa chỉ vật lý = thanh ghi đoanh *16 + thanh ghi lệnh 

Việc dùng hai thanh ghi để ghi nhớ thông tin về địa chỉ thực chất tạo ra một loại địa 

chỉ gọi là địa chỉ logic và được ký hiệu như sau: 

Thanhghiđoạn : thanhghilệch (segment : offset) 

Địa chỉ segment : offset là logic vì nó tồn tại dưới dạng giá trị của các thanh ghi cụ 

thể bên trong CPU và khi cần thiết truy nhập ô nhớ nào đó thì nó phải được đổi ra địa chỉ 

vật lý để rồi được đưa lên bus địa chỉ. Việc chuyển này do một bộ tạo địa chỉ thực hiện. 

Ví dụ: cặp CS:IP sẽ chỉ ra địa chỉ của lệnh sắp thực hiện trong đoạn mã. Nếu tại một 

thời điểm nào đó ta có CS=F000H và IP=FFF0H thì 

CS:IP~F000H*16+FFF0H = F0000H + FFF0H = FFFF0H 

Địa chỉ FFFF0H chính là địa chỉ khởi động của 8088. Dấu „~‟ là để chỉ sự tương ứng. 

Địa chỉ các ô nhớ thuộc các đoạn khác cũng có thể tính được theo cách tương tự như vậy. 

Vì vậy khi cần nói đến địa chỉ của môt ô nhớ ta có tể sử dụng cả địa chỉ logic lẫn địa chỉ 

vật lý. Vì bao giờ cũng tồn tại sự tương ứng giữa hai loại địa chỉ này (thông qua bộ tạo 

địa chỉ ). 

Trước khi nói đến các thanh ghi khác ta nói thêm chút ít về tính đa trị của các thanh 

ghi đoạn và thanh ghi lệch trong địa chỉ logic ứng với một địa chỉ vật lý. Điều này cũng 

nói lên tính linh hoạt cua cơ chế segment : offset trong việc định địa chỉ của 8088/8086. 

Nhìn vào các giá trị cuối cùng của địa chỉ vật lý, ta thấy có thể tạo ra địa chỉ đó từ nhiều 

giá trị khác nhau cua thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch. 

 Ví dụ: địa chỉ vật lý 12345H có thể được tạo ra từ các giá trị 

Thanh ghi đoạn Thanh ghi lệch 

1000H 

1200H 

1004H 

0300H 

... 

2345H 

0345H 

2305H 

E345H 

... 

 Các thanh ghi đa năng 

Trong khối EU có 4 thanh ghi đa năng 16 bit AX, BX, CX, DX. Điều đặc biệt là khi 

cần chứa dữ liệu 8 bit thì mỗi thanh ghi này có thể tách ra thành 2 thanh ghi 8 bit cao và 

thấp làm việc độc lập. Đó là các cặp thanh ghi AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL (trong 

đó H chỉ phần cao L chỉ phần thấp). Mỗi thanh ghi có thể được dùng một cách vạn năng 

để chứa các loại dữ liệu khác nhau, nhưng cũng có những công việc đặc biệt nhất định 
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chỉ thao tác với một vài thanh ghi nào đó và chính vì vậy các thanh ghi thường được gán 

cho các cái tên đặc biệt rất có ý nghĩa. Cụ thể: 

- AX (accumulator, Acc) thanh chứa. Các kết quả của các thao tác thường được 

chứa ở đây (kếp quả của phép nhân, chia) nếu kết quả là 8 bit thì thanh ghi AL 

được coi là Acc 

- BX (Base) thanh ghi cơ sở, thường chứa địa chỉ cơ sở của một bảng dùng trong 

lệnh XLAT. 

- CX (counter) bộ đếm. Thường được dùng để chứa số lần lặp trong trường hợp 

các lệnh LOOP, còn CL thường được dùng để chứa số lần dịch hoặc quay 

trong các lệnh dịch hoặc quay thanh ghi 

- DX (data) thanh ghi dữ liệu. DX cùng AX tham gia vào các thao tác của phép 

nhân hoặc chia các số 16 bit. DX còn dùng để chứa địa chỉ của các cổng trong 

các lệnh vào ra dữ liệu trực tiếp (IN/OUT) 

 Các thanh ghi con trỏ và chỉ số 

Trong 8088 còn có 3 thanh ghi con trỏ và 2 thanh ghi chỉ số 16 bit. Các thanh ghi này 

(trừ IP) đều có thể được dùng như các thanh ghi đa năng, nhưng ứng dụng chính của mỗi 

thanh ghi là chúng được ngầm định như là thanh ghi lệnh cho các đoạn tương ứng.  cụ 

thể: 

- IP (con trỏ lệnh-instruction pointer) IP luôn trỏ vào lệnh tiếp theo sẽ được thực 

hiện nằm trong đoạn mã CS. Địa chỉ đầy đủ của lệnh tiếp theo này ứng với 

CS:IP và được xác định theo cách đã nêu ở trên. 

- BP (con trỏ cơ sở-base pointer) BP luôn trỏ vào một dữ liệu nằm trong đoạn 

ngăn xếp SS. Địa chỉ đầy đủ của một phần tử trong đoạn ngăn xếp ứng với 

SS:BP và được xác định theo cách đã nói ở trên. 

- SI (chỉ số gốc hay nguồn – source index) SI chỉ vào dữ liệu trong đoạn dữ liệu 

DS mà địa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:SI và được xác định theo cách đã nêu 

ở trên 

- DI (Chỉ số đích – destination index) DI chỉ vào dữ liệu trong đoạn dữ liệu DS 

mà địa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:SI và được xác định như cách đã nói ở 

trên 

Chú ý: Riêng trong các lệnh thao tác với dữ liệu kiểu chuỗi thì cặp ES:DI luôn ứng với 

địa chỉ của phần tử thuộc chuỗi đích, còn cặp DS:SI ứng với địa chỉ của phần tử thuộc 

chuỗi gốc. 

 Thanh ghi cờ FR (flat register) 

Đây là thanh ghi khá đặc biệt trong CPU, mỗi bit của nó được dùng để phản ánh một 

trạng thái nhất định của kết quả phép toán do ALU thực hiện hoặc một trạng thái hoạt 

động của EU. Dựa vào các cờ này người lập trình có thể có các lệnh thích hợp tiếp theo 

cho bộ vi xử lý (các lệnh nhảy có điều kiện). Thanh ghi cờ gồm 16 bit nhưng người ta chỉ 

dùng hết 9 bit của nó để làm các bit cờ. 

x x x x O D I T S Z x A x P x C 

 

Hình 1.4. Sơ đồ thanh ghi cờ của bộ vi xử lý 8086/88 

Các cờ cụ thể: 

- C hoặc CF (Carry Flat) cờ nhớ, CF = 1 khi có nhớ hoặc mượn từ MSB. 

- P hoặc FP (Parity Flat) cờ parity phản ánh tính chẵn lẻ của tổng số bit 1 có trong kết 

quả. PF = 1 khi tổng số bit 1 có trong kết quả là chẵn (even parity) PF = 0 khi tổng số bit 

1 trong kết quả là lẻ. 
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- A hoặc AF (auxiliary carry flat) cờ nhớ phụ rất có ý nghĩa khi ta làm việc với các số 

BCD. AF=1 khi có nhớ hoặc mượn từ một số BCD thấp (4 bit thấp) sang một 

số BCD cao(4 bit cao) 

- Z hoặc ZF (zero flat) cờ rỗng, ZF=1 khi kết quả bằng 0 

- S hoặc SF (sign flat) cờ dấu, SF=1 khi kết quả âm. 

- O hoặc OF (over flow) cờ tràn OF = 1 khi kết quả là một số bù hai vượt ra ngoài giới 

hạn biểu diễn dành cho nó. 

 Trên đây là 6 bit cờ trạng thái phản ánh các trạng thái khác nhau của kết quả sau một 

thao tác nào đó, trong đó 5 bit cờ đầu thuộc byte thấp của thanh ghi cờ là các cờ giống 

như bộ vi xử lý 8085 của intel. Chúng được lập hoặc xóa tùy theo các điều kiện cụ thể 

sau các thao tác của ALU. Ngoài ra, bộ vi xử lý 8088 còn có các cờ điều khiển sau đây 

(các cờ này được lập hoặc xóa nhờ các lệnh riêng). 

- T hoặc TF (trap flat) cờ bẫy, TF = 1 thì CPU làm việc ở chế độ chạy từng lệnh 

(chế độ này dùng khi cần tìm lỗi trong một chương trình).  

- I hoặc IF (interrupt enable flat) cờ cho phép ngắt, IF=1 thì CPU cho phép các 

yêu cầu ngắt (che ngắt) được tác động. 

- D hoặc DF (direction flat) cờ hướng DF=1 khi CPU làm việc với chuỗi ký tự 

theo thứ tự từ phải sang trái. 

Với cờ tràn ta cần phải làm rõ hơn để ta hiểu được bản chất và cơ chế làm việc của nó. 

Cờ tràn thường được dùng đến khi ta làm việc với số bù hai có dấu, giả thiết ta làm việc 

với số bù hai có độ dài 8 bit. Kết quả để ở AL gọi C67 là cờ nhớ từ bit 6 lên bit 7. Trong 

đó b7 là MSB và cũng chính là bit dấu (SF) của AL. Ta có thể chứng minh được rằng 

quan hệ giữa cờ OF với các cờ CF và C67 tuân theo phương trình sau: 

OF = CF + C67 

Nghĩa là khi thực hiện các phép toán với các số bù hai có dấu, hiện tượng tràn số xảy 

ra cờ OF = 1 nếu có nhớ từ MSB (tức là từ SF) sang CF nhưng lại không có nhớ vào 

chính nó (SF) hoặc ngược lại. Điều này có thể tổng quát hóa cho các trường hợp làm việc 

với số bù hai có dấu với độ dài 16/32 bit. 

1.1.3. Quá trình tìm nạp lệnh và thực thi lệnh của CPU 

Việc tìm nạp một lệnh từ Ram hệ thống là một trong những thao tác cơ bản nhất mà 

CPU phải thực hiện. Quá trình tìm nạp lệnh được thực hiện theo trình tự như sau: 
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Hình 1.5. Hoạt động của Bus cho chu kỳ tìm nạp lệnh 

- Nội dụng của PC được đặt lên bus địa chỉ. 

- Tín hiệu điều khiển READ được xác lập, chuyển sang trạng thái tích cực. 

- Dữ liệu (opcode của lệnh) được đọc từ RAM và đưa lên bus dữ liệu. 

- opcode được chốt vào thanh ghi lệnh bên trong CPU 

- PC được tăng để chuẩn bị tìm nạp lệnh kế tiếp từ bộ nhớ. 

Giai đoạn thực thi lệnh bao gồm việc giải mã opcode và tạo ra các tín hiệu điều khiển, 

các tín hiệu này điều khiển việc xuất nhập giữa các thanh ghi nội với ALU và thông báo 

để ALU thực hiện thao tác đã được xác định.  

1.1.4. Bộ nhớ chỉ đọc ROM (Read Only Memory) 

 ROM cơ bản: 

ROM dùng để lưu trữ chương trình điều hành (Monitor) của hệ VXL. Chương trình này 

sẽ quy định mọi hoạt động của hệ VXL. Bộ VXL sẽ căn cứ vào các lệnh chứa trong 

chương trình để điều khiển hệ VXL thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được ấn định 

trong lệnh. Nói cách khác, hệ VXL sẽ thực hiện một cách trung thực thuật toán mà người 

thiết kế phần mềm đã xây dựng và cài đặt vào ROM của hệ. 

Ngoài ra, ROM trong hệ VXL còn dùng để lưu trữ các bảng biểu, tham số của hệ thống 

mà trong quá trình hoạt động không được thay đổi như: bảng địa chỉ cổng giao tiếp, các 

bảng tra cứu số liệu, các bộ mã cần sử dụng trong hệ. 

 ROM cũng được quản lý theo phương thức ma trận điểm, nó có nhiều chủng loại 

khác nhau: ROM, PROM, EPROM, EEPROM,… 

ROM là bộ nhớ cố định có cấu trúc đơn giản nhất. Nội dung của nó do nhà sản xuất chế 

tạo, người sử dụng không thể thay đổi nội dung này được nữa.  

1. PROM (Programmable ROM - ROM có khả năng lập trình được): 
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Đặc điểm chung: Nội dung của PROM do nhà sản xuất hoặc người thiết kế hệ VXL 

nạp vào nhưng chỉ đựoc 1 lần. Sau khi nạp xong nội dung này không thể thay đổi được 

nữa.  

2. EPROM (Eraseable PROM  ROM nạp/xoá được nhiều lần): 

EPROM là bộ nhớ cố định có cấu trúc đặc biệt. Nội dung của nó do nhà sản xuất hay 

người thiết kế hệ VXL nạp vào và có thể nạp/xoá nhiều lần. Người ta tạo ra 1 

bit thông tin trong EPROM dựa trên nguyên tắc làm việc của Transistor trường 

có cực cửa cách ly kênh cảm ứng (MOSFET kênh cảm ứng).  

3. EEPROM (Electrical EPROM  ROM có khả năng lập trình và xoá được bằng điện). 

1.1.5. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM (Random Acess Memory) 

RAM là bộ nhớ có thể ghi và đọc được, thông tin trên RAM sẽ bị mất khi mất nguồn 

cung cấp. Theo phương thức lưu trữ thông tin, RAM được chia thành 2 loại cơ bản: RAM 

tĩnh và RAM động.  

  RAM tĩnh: Có thể lưu trữ thông tin lâu tuỳ ý miễn là được cung cấp điện năng - tất cả 

các loại phần tử nhớ bằng Trigơ đều thuộc loại này. 

  RAM động: Chỉ lưu được thông tin trong 1 khoảng thời gian nhất định. Muốn kéo dài 

thời gian này cần có phương thức làm tươi lại thông tin trong phần tử nhớ RAM. Phần tử 

nhớ của RAM động đơn giản nhất là một linh kiện điện dung - tụ diện. Sử dụng RAM 

động có phức tạp nhưng về cấu trúc nhớ lại đơn giản, tiêu tốn ít năng lượng, tăng mật độ 

bộ nhớ và đôi khi còn làm tăng cả tốc độ làm việc của bộ nhớ. 

 Cấu trúc mạch điện của các bộ nhớ RAM rất đa dạng cả về công nghệ chế tạo chúng 

(TTL, MOS,… ) và các yêu cầu sử dụng chúng như các yêu cầu về ghép nối, tốc độ làm 

việc, mật độ linh kiện và dung lương cần thiết… 

1.1.6. Các thiết bị xuất nhập I/O 

1.2. Các hệ thống số 

1.2.1. Hệ thống số thập phân 

HHệệ  đđếếmm  tthhậậpp  pphhâânn  ccòònn  ggọọii  llàà  hhệệ  đđếếmm  ccơơ  ssốố  mmưườờii  vvàà  nnóó  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  bbởởii  1100  ccoonn  ssốố  ttừừ  

((00,,11,,22,,33,,44,,55,,66,,77,,88,,99  ))  nnhhữữnngg  ccoonn  ssốố  nnààyy  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  rrấấtt  nnhhiiềềuu  ttrroonngg  kkhhooaa  hhọọcc  kkỹỹ  tthhuuậậtt  

ccũũnngg  nnhhưư  ttrroonngg  đđờờii  ssốốnngg  hhàànngg  nnggààyy,,  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ssốố  tthhậậpp  pphhâânn  tthhìì  ddứứnngg  ssaauu  ddããyy  ssốố  

tthhưườờnngg  ccóó  cchhữữ  DD..  

VVíí  ddụụ::  BBaa  nngghhììnn  CChhiinn  ttrrăămm  BBảảyy  mmưươơii  TTáámm  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  nnhhưư  ssaauu  

    33997788  ==  33xx1100
33
  ++  99xx1100

22
  ++  77xx1100

11
  ++  88xx1100

00
  

      ==  33000000  ++  990000  ++  7700  ++  88  

1.2.2. Hệ thống số nhị phân 

HHệệ  đđếếmm  nnhhịị  pphhâânn  ccòònn  ggọọii  llàà  hhệệ  đđếếmm  ccơơ  ssốố  hhaaii  vvàà  nnóó  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  bbởởii  22  ccoonn  ssốố  llàà  00  vvàà  

11,,  ttrroonngg  kkỹỹ  tthhuuậậtt  đđiiệệnn  ttửử  ssốố  tthhìì  ssốố  00  ggọọii  llàà  mmứứcc  llooggiicc  tthhấấpp  ứứnngg  vvớớii  đđiiệệnn  áápp  tthhấấpp,,  ssốố  11ggọọii  llàà  

mmứứcc  llooggiicc  ccaaoo  ttưươơnngg  ứứnngg  vvớớii  đđiiệệnn  áápp  ccaaoo  nnhhấấtt..  MMỗỗii  kkýý  hhiiệệuu  00  hhooặặcc  11  đđưượợcc  ggọọii  llàà  11  BBiitt  

((BBiinnaarryy  DDiiggiitt)),,  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  tthhìì  ddứứnngg  ssaauu  ddããyy  ssốố  pphhảảii  ccóó  cchhữữ  BB..  

VVíí  ddụụ::    

  11110000bb                                    ;;  ggọọii  llàà  11  nniibbbbllee  

    11000011  11000011bb                        ;;  ggọọii  llàà  11  BByyttee  

    11001100  11001111  11110000  11110011bb  ;;  ggọọii  llàà  11  WWoorrdd  

TTrroonngg  ddããyy  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  tthhìì  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  ssáátt  pphhảảii  ggọọii  llàà  bbíítt  LLSSBB  ccòònn  ssốố  

nnhhịị  pphhâânn  ssáátt  ttrrááii  ggọọii  llàà  bbíítt  MMSSBB 

VVíí  ddụụ::  

1 1 0 0 1 1 1 0 

MSB       LSB 
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SSốố  nnhhịị  pphhâânn  tthhưườờnngg  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ởở  22  ddạạnngg  llàà  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  ccóó  ddấấuu  vvàà  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  

kkhhôônngg  ddấấuu,,  nnếếuu  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  kkhhôônngg  ddấấuu  ssẽẽ  cchhỉỉ  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ccáácc  ssốố  kkhhôônngg  ââmm  (( 00))  ccòònn  ssốố  nnhhịị  

pphhâânn  ccóó  ddấấuu  tthhìì  bbiiểểuu  ddiiễễnn  đđưượợcc  ccảả  ggiiáá  ttrrịị  ââmm    

VVíí  ddụụ  ::  ((11110011))  ==  11xx2233  ++  11xx2222  ++  00xx2211  ++  11xx2200   = 8  +  4  +  0  + 1  = 13 

Giải giá trị của các số có dấu 8 bit là: -128 đến 127 

Giải giá trị của các số có dấu 16 bit là: -32768 đến 32767 

TTrroonngg  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ddããyy  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  ccóó  ddấấuu  tthhìì  nnggưườờii  ttaa  ssửử  ddụụnngg  bbíítt  MMSSBB  đđểể  qquuyy  ưướớcc  

cchhoo  bbíítt  ddấấuu,,  vvớớii  bbíítt  00  cchhoo  ddããyy  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  ddưươơnngg  ccòònn  bbíítt  11  cchhoo  ddããyy  ssốố  nnhhịị  pphhâânn  ââmm..  

1.2.3. Hệ thống số bát phân (BCD-Binary Coded Decimal) 

Số đếm BCD được định nghĩa là số thập phân nhưng được biểu diễn dưới dạng nhị 

phân 4 bít, nhưng dãy số nhị phân 4 bít này khi quy sang hệ thập phân thì giá trị của nó 

phải  9 .Trong kỹ thuật điện tử nói chung thì mã BCD được sử dụng để giải mã hiển thị 

LED bảy thanh… 

Ví dụ:  (0011), (0100), (0101), (0110), …(1001) ; đây gọi là số BCD không nén 

Ví dụ:  (00110100), (01010110), … (01111000) ; đây gọi là số BCD nén 

Dưới đây là bảng các mã BCD 

Thập phân  BCD 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

Ví dụ: số 15 biểu diễn dưới dạng BCD: 0001 0101 

1.2.4. Hệ thống số thập lục (HHeexxaaddeecciimmaall) 

HHệệ  đđếếmm  tthhậậpp  pphhâânn  ccòònn  ggọọii  llàà  hhệệ  đđếếmm  ccơơ  ssốố  mmưườờii  ssááuu  vvàà  nnóó  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  bbởởii  1166  kkýý  ssốố  

((00,,11,,22,,33,,44,,55,,66,,77,,88,,99,,BB,,CC,,DD,,EE,,FF))  nnhhữữnngg  ccoonn  ssốố  nnààyy  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  rrấấtt  nnhhiiềềuu  ttrroonngg  kkhhooaa  hhọọcc  

kkỹỹ  tthhuuậậtt  đđặặcc  bbiiệệtt  llàà  kkhhooaa  hhọọcc  mmááyy  ttíínnhh  vvìì  bbiiểểuu  ddiiễễnn  mmãã  HHeexxaa  rrấấtt  nnggắắnn  ggọọnn,,  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  

ssốố  tthhậậpp  llụụcc  pphhâânn  tthhìì  ssaauu  ddããyy  ssốố  pphhảảii  ccóó  cchhữữ  HH..  

VVíí  ddụụ::  33997788hh  ,,  1122CCCChh,,  11999988hh,,    AABBCCDDhh,,  22000088hh  ……  

1.2.5. Số bù hai 

Trong kỹ thuật Vi xử lý để biểu diễn một con số nào đó dưới dạng dãy số nhị phân thì 

ngoài việc biểu diễn số không dấu, số có dấu thì người ta còn sử dụng cách biểu diễn số 

bù 2. Vậy số bù 2 sẽ biểu diễn như thế nào? 

Ví dụ: Hãy biểu diễn dãy số A = 10011001 sang số bù 2 của nó: 

b1: Tìm số bù 1 của A(bằng cách lấy bù tất cả các bit của A): 01100110 

b2: Tìm số bù 2 của A (bằng cách lấy số bù 1 cộng cho 1)     : 01100111 

đến đây ta nhận thấy rằng số bù 2 của một số nào đó nó chính là số đối của nó và tổng =0 

1.2.6. Các phép toán số học đối với hệ nhị phân  

a. phép cộng nhị phân không dấu 

Quy ước:  

0 + 0 = 0 

0 + 1 = 1 
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1 + 1 = 0 nhớ 1 

Ví dụ: Cho 2 số nhị phân như sau A = 10010011 ; B = 00111001 hãy tìm tổng Y 

của 2 số nhị phân đã cho 

b. Phép trừ nhị phân 

Quy ước:  

0 – 0 = 0 

0 – 1 = 1 mượn 1 

1 – 0 = 1 

1 – 1 = 0 

Ví dụ : Cho 2 số nhị phân như sau A = 10010011 ; B = 00111001 hãy tìm hiệu Z 

của 2 số nhị phân đã cho (Lưu ý rằng phép trừ có thể thực hiện bằng cách biến thành 

phép cộng bằng cách cộng với số bù 2 ) 

c. Phép nhân nhị phân 

Ví dụ : Cho 2 số nhị phân như sau A = 00100101 ; B = 00000100 hãy tìm tích F 

 Khi nhân 2 dãy số nhị phân với nhau thì ta đặt phép toán nhân giống như nhân 

số thập phân, kết quả của phép nhân 2 dãy số nhị phân 8 bít sẽ thu được dãy số nhị phân 

là 16 bít, như vậy ta có  F = A*B = 0000000010010100b 

d. Phép chia nhị phân 

Ví dụ : Cho 2 số nhị phân như sau A = 10010110 ; B = 00000100 hãy tìm thương 

 Khi chia 2 dãy số nhị phân với nhau thì ta đặt phép toán chia cũng giống như 

khi chia 2 số thập phân, kết quả của phép chia cũng như phần dư (nếu có) thu được tương 

tự như khi làm phép chia đối với số thập phân, như vậy ta có M = A/B = 00100101b dư 

0010b 

1.2.7. Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số 

 Chuyển đổi số thập phân sang nhị phân : 

 Để chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân người ta thường dùng phương 

pháp lấy số thập phân cần chuyển rồi chia 2 liên tiếp đến khi không thể chia được nữa thì 

dừng 

Ví dụ : Chuyển số thập phân 25 sang số nhị phân không dấu 

Chia 2           Thương số        Dư số       

25/2     =               12                    1        LSB 

12/2     =                6                     0 

6/2       =                3                     0 

3/2       =                1                     1 

1/2       =                0                     1       MSB 

Kết quả thu được là: 11001 với số dư lần thứ nhất là bít có trọng số nhỏ nhất 

 Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân : 

 Để chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân người ta thường dùng phương 

pháp lấy tổng của tích n các số nhị phân cần chuyển nhân với 2
0
 đến 2

N-1
 hay theo biểu 

thức tổng quát như sau: A = B(N-1)* 2
(N-1)

 + B(N-2)* 2
(N-2)

  + B(N-3)* 2
(N-3)

 + … + B(1)* 2
(1)

   

+ B(0)* 2
(0)

 

 Ví dụ : Chuyển số nhị phân không dấu 01011110b sang số thập phân 

A  =  0*2
7
 + 1*2

6
 +0*2

5
 + 1*2

4
+ 1*2

3
 + 1*2

2 
 + 1*2

1
 + 0*2

0
  =   94 

như vậy ta có 01011110b  =  94 

 Chuyển đổi số nhị phân sang Hexa : 

 Ví dụ : Chuyển số nhị phân 1100101011111110 sang số hexa 
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 Trước hết ta chia số nhị phân đã cho thành các nhóm 4-bit tính từ bít có trọng 

số nhỏ nhất, sau đó thay thế mỗi nhóm 4-bit bằng ký hiệu hexa tương ứng với nó ta sẽ thu 

được kết quả như sau: 

1100 1010 1111 1110 Kết quả 

CAFEh C A F E 

 Chuyển đổi số Hexa sang nhị phân: 

 Ví dụ : Chuyển số hexa 2F8h và ABBAh sang số nhị phân 

Tương tự như trường hợp trên ta sẽ thay thế mỗi ký hiệu hexa bằng 4-bit nhị phân 

tương ứng với nó và ta sẽ thu được kết quả như sau: (tham khảo chuyển đổi nhị phân 

sang hexa). 

 Mã ASCII: (American Standard Code for Information Interchange ) 

 Quá trình trao đổi thông tin trong máy tính nói chung cũng như quá trình xử lý 

thông tin của các bộ vi xử lý, tất cả các thông tin đều được biểu diễn dưới dạng các số 0 

và 1. Mỗi tổ hợp số 0 hoặc 1 được gán một ký tự chữ cái, chữ số hoặc một ký tự đặc biệt 

nào đó. Khi thông tin được truyền đi, được lưu giữ trong bộ nhớ và hiển thị trên màn hình 

đều ở dưới dạng ký tự và tuân theo một loại mã chuẩn được sử dụng rất rộng rãi gọi là 

mã ASCII. 
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Chương 2  

BỘ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 

2.1. Khái quát chung về các bộ vi điều khiển 

Vi điều khiển (VĐK) là một “hệ” Vi xử lý (VXL) được tổ chức trong một chip. Nó 

bao gồm: 

- Bộ VXL (CPU) 

- Bộ nhớ chương trình (ROM/EPROM/EEPROM/FLASH).  

- Bộ nhớ dữ liệu (RAM). 

- Các thanh ghi chức năng, các cổng I/O, cơ chế điều khiển ngắt và truyền tin nối 

tiếp. 

- Các bộ thời gian dùng trong lĩnh vực chia tần và tạo thời gian thực.  

Bộ VĐK có thể được lập trình để điều khiển các thiết bị thông tin, viễn thông, thiết bị 

đo lường, thiết bị điều chỉnh  cũng như các ứng dụng trong công nghệ thông tin và kỹ 

thuật điều khiển tự động. Có thể xem bộ VĐK như một hệ VXL    On-chip, đối với 

AT89C51, nó có đầy đủ chức năng của một hệ VXL 8 bit, đựoc điều khiển bởi một hệ 

lệnh, có số lệnh đủ mạnh, cho phép lập trình bằng hợp ngữ (Assembly, C).  

Các thành viên khác của họ 8051 

Có hai bộ vi điều khiển thành viên khác của họ 8052 là 8031 và 8052 

a- Bé vi ®iÒu khiÓn 8052: 

Bé vi ®iÒu khiÓn 8052 lµ mét thµnh viªn kh¸c cña hä 8051, 8052 cã tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh 
chuÈn cña 8051 ngoµi ra nã cã thªm 128 byte RAM vµ mét bé ®Þnh thêi n÷a. Hay nãi 
c¸ch kh¸c lµ 8052 cã 256 byte RAM vµ 3 bé ®Þnh thêi. Nã còng cã 8K byte ROM. Trªn 
chÝp thay v× 4K byte nh 8051. Xem b¶ng 1.4.  

B¶ng2.1: so s¸nh c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c thµnh viªn  hä 8051. 

§Æc tÝnh 8051 8052 8031 

ROM trªn chÝp 4K byte 8K byte OK 

RAM 128 byte 256 byte 128 byte 

Bé ®Þnh thêi 2 3 2 

Ch©n vµo - ra 
32 32 32 

Cæng nèi tiÕp 1 1 1 

Nguån ng¾t 6 8 6 

                                   
Nh nh×n thÊy tõ b¶ng 1.4 th× 8051 lµ tËp con cña 8052. Do vËy tÊt c¶ mäi ch¬ng tr×nh 

viÕt cho 8051 ®Òu ch¹y trªn 8052 nhng ®iÒu ngîc l¹i lµ kh«ng ®óng. 

b- Bé vi ®iÒu khiÓn 8031: 

Mét thµnh viªn kh¸c n÷a cña 8051 lµ chÝp 8031. ChÝp nµy thêng ®îc coi nh lµ 8051 
kh«ng cã ROM trªn chÝp v× nã cã OK byte ROM trªn chÝp. §Ó sö dông chÝp nµy ta ph¶i 
bæ xung ROM ngoµi cho nã. ROM ngoµi ph¶i chøa ch¬ng tr×nh mµ 8031 sÏ n¹p vµ thùc 
hiÖn. So víi 8051 mµ ch¬ng tr×nh ®îc chøa trong ROM trªn chÝp bÞ giíi h¹n bëi  4K 
byte, cßn ROM ngoµi chøa ch¬ng trinh ®îc g¾n vµo 8031 th× cã thÓ lín ®Õn 64K byte. 
Khi bæ xung cæng, nh vËy chØ cßn l¹i 2 cæng ®Ó thao t¸c. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ta cã 
thÓ bæ xung cæng vµo - ra cho 8031. Phèi phÐp 8031 víi bé nhí vµ cæng vµo - ra ch¼ng 
h¹n víi chÝp 8255 ®îc tr×nh bµy ë ch¬ng 14. Ngoµi ra cßn cã c¸c phiªn b¶n kh¸c nhau 
vÒ tèc ®é cña 8031 tõ c¸c h·ng s¶n xuÊt kh¸c nhau. 

c. C¸c bé vi ®iÒu khiÓn 8051 tõ c¸c h·ng kh¸c nhau. 

MÆc dï 8051 lµ thµnh viªn phæi biÕn nhÊt cña hä 8051 nhng chóng ta sÏ  thÊy nã 
trong kho linh kiÖn. §ã lµ do 8051 cã díi nhiÒu d¹ng kiÓu bé nhí kh¸c nhau nh UV - 
PROM, Flash vµ NV - RAM mµ chóng ®Òu cã sè ®¨ng ký linh kiÖn kh¸c nhau. ViÖc bµn 
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luËn vÒ c¸c kiÓu d¹ng bé nhí ROM kh¸c nhau sÏ ®îc tr×nh bµy ë ch¬ng 14. Phiªn b¶n 
UV-PROM cña 8051 lµ 8751. Phiªn b¶n Flash ROM ®îc b¸n bëi nhiÒu h·ng kh¸c nhau 
ch¼ng h¹n cña Atmel corp víi tªn gäi lµ AT89C51 cßn phiªn b¶n NV-RAM cña 8051 do 
Dalas Semi Conductor cung cÊp th× ®îc gäi lµ DS5000. Ngoµi ra cßn cã phiªn b¶n OTP 
(kh¶ tr×nh mét lÇn) cña 8051 ®îc s¶n xuÊt bëi rÊt nhiÒu h·ng. 

Bé vi ®iÒu khiÓn  8751: 
ChÝp 8751 chØ cã 4K byte bé nhí UV-EPROM trªn chÝp. §Ó sö dông chÝp  nµy ®Ó ph¸t 

triÓn yªu cÇu truy cËp ®Õn mét bé ®èt PROM còng nh bé xo¸ UV-  EPROM ®Ó xo¸ néi 
dung cña bé nhí UV-EPROM bªn trong 8751 tríc khi ta cã thÓ lËp tr×nh l¹i nã. Do mét 
thùc tÕ lµ ROM trªn chÝp ®èi víi 8751 lµ UV-EPROM nªn cÇn ph¶i mÊt 20 phót ®Ó xo¸ 
8751 tríc khi nã cã thÓ ®îc lËp tr×nh trë l¹i. §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn nhiÒu nhµ s¶n xuÊt 
giíi thiÖu c¸c phiªn b¶n Flash Rom vµ UV-RAM  cña 8051. Ngoµi ra cßn cã nhiÒu phiªn 
b¶n víi c¸c tèc ®é kh¸c nhau cña 8751 tõ nhiÒu h·ng kh¸c nhau. 

Bé vi ®iÒu khiÓn AT8951 tõ Atmel Corporation. 
ChÝp 8051 phæ biÕn nµy cã ROM trªn chÝp ë d¹ng bé nhí Flash. §iÒu nµy lµ lý tëng 

®èi víi nh÷ng ph¸t triÓn nhanh v× bé nhí Flash cã thÓ ®îc xo¸ trong vµi gi©y trong t¬ng 
quan so víi 20 phót hoÆc h¬n mµ 8751 yªu cÇu. V× lý do nµy mµ AT89C51 ®Ó ph¸t triÓn 
mét hÖ thèng dùa trªn bé vi ®iÒu khiÓn yªu cÇu mét bé ®èt ROM mµ cã hç trî bé nhí 
Flash. Tuy nhiªn l¹i kh«ng yªu cÇu bé xo¸ ROM. Lu ý r»ng trong bé nhí Flash ta ph¶i 
xo¸ toµn bé néi dung cña ROM nh»m ®Ó lËp tr×nh l¹i cho nã. ViÖc xo¸ bé nhí Flash ®îc 
thùc hiÖn bëi chÝnh bé ®èt PROM vµ ®©y chÝnh lµ lý do t¹i sao l¹i kh«ng cÇn ®Õn bé xo¸. 
§Ó lo¹i trõ nhu cÇu ®èi víi mét bé ®èt PROM h·ng Atmel ®ang nghiªn cøu mét phiªn 
b¶n cña AT 89C51 cã thÓ ®îc lËp tr×nh qua cæng truyÒn th«ng COM cña m¸y tÝnh IBM  
PC . 

B¶ng 2.2: C¸c phiªn b¶n cña 8051 tõ Atmel (Flash ROM). 

Sè linh kiÖn ROM RAM 
Ch©n I/O 

Timer Ng¾t Vcc §ãng 

v

á 

AT89C51 4K 128 32 2 6 5V 40 

AT89LV51 4K 128 32 2 6 3V 40 

AT89C1051 1K 64 15 1 3 3V 20 

AT89C2051 2K 128 15 2 6 3V 20 

AT89C52 8K 128 32 3 8 5V 40 

AT89LV52 8K 128 32 3 8 3V 40 

 
Còng cã nh÷ng phiªn b¶n ®ãng vá vµ tèc ®é kh¸c nhau cña nh÷ng s¶n phÈm trªn ®©y. 

Xem b°ng 1.6. VÝ dô ®Ó ý r»ng ch÷ “C” ®øng tríc sè 51 trong AT 89C51 -12PC lµ ký 
hiÖu cho CMOS “12” ký hiÖu cho 12 MHZ v¯ “P” l¯ kiÓu ®ãng vá DIP v¯ ch÷ “C” cuèi 
cïng l¯ ký hiÖu cho th¬ng m¹i (ngîc víi ch÷ “M” l¯ qu©n sù ). Th«ng thêng 
AT89C51 - 12PC r¸t lý tëng cho c¸c dù ¸n cña häc sinh, sinh viªn. 

B¶ng 2.3: C¸c phiªn b¶n 8051 víi tèc ®é kh¸c nhau cña Atmel. 

M· linh kiÖn Tèc ®é Sè ch©n §ãng vá Môc ®Ých 

AT89C51-12PC 42MHZ 40 DTP Th¬ng m¹i 

Bé vi ®iÒu khiÓn DS5000 tõ h·ng Dallas Semiconductor. 
Mét phiªn b¶n phæ biÕn kh¸c n÷a cña 8051 lµ DS5000 cña h·ng Dallas Semiconductor. 

Bé nhí ROM trªn chÝp cña DS5000 ë díi d¹ng NV-RAM. Kh¶ n¨ng ®äc/ ghi cña nã cho 
phÐp ch¬ng tr×nh ®îc n¹p vµo ROM trªn chÝp trong khi nã vÉn ë trong hÖ thèng (kh«ng 
cÇn ph¶i lÊy ra). §iÒu nµy cßn cã thÓ ®îc thùc hiÖn th«ng qua cæng nèi tiÕp cña m¸y tÝnh 
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IBM PC. ViÖc n¹p ch¬ng tr×nh trong hÖ thèng (in-system) cña DS5000 th«ng qua cæng 
nèi tiÕp cña PC lµm cho nã trë thµnh mét hÖ thèng ph¸t triÓn t¹i chç lý tëng. Mét u viÖt 
cña NV-RAM lµ kh¶ n¨ng thay ®æi néi dung cña ROM theo tõng byte t¹i mét thêi ®iÓm. 
§iÒu nµy t¬ng ph¶n víi bé nhí Flash vµ EPROM mµ bé nhí cña chóng ph¶i ®îc xo¸ 
s¹ch tríc khi lËp tr×nh l¹i cho chóng. 

B¶ng 2.4: C¸c phiªn b¶n 8051 tõ h·ng Dallas Semiconductor. 

M· linh kiÖn 
ROM RAM Ch©n I/O Timer Ng¾t Vcc §ãng vá 

DS5000-8 
DS5000-32 
DS5000T-8 
DS5000T-8 

8K 
32K 
8K 
32K 

128 
128 
128 
128 

32 
32 
32 
32 

2 
2 
2 
2 

6 
6 
6 
6 

5V 
5V 
5V 
5V 

40 
40 
40 
40 

Ch÷ “T” ®øng sau 5000 l¯ cã ®ång hå thêi gian thùc. 
Lu ý r»ng ®ång hå thêi gian thùc RTC lµ kh¸c víi bé ®Þnh thêi Timer. RTC t¹o vµ gi÷ 

thêi gian l phót giê, ngµy, th¸ng - n¨m  kÓ c¶ khi t¾t nguån. 
Cßn cã nhiÒu phiªn b¶n DS5000 víi nh÷ng tèc ®é vµ kiÓu ®ãng gãi kh¸c nhau.( Xem 

b¶ng 1.8). VÝ dô DS5000-8-8 cã 8K NV-RAM vµ tèc ®ä 8MHZ. Th«ng thêng DS5000-
8-12 hoÆc DS5000T-8-12 lµ lý tëng ®èi víi c¸c dù ¸n cña sinh viªn. 

B¶ng 2.5:C¸c phiªn b¶n cña DS5000 víi c¸c  tèc ®é kh¸c nhau 

M· linh kiÖn 
NV- RAM Tèc ®é 

DS5000-8-8 
DS5000-8-12 
DS5000-32-8 
DS5000T-32-12 
DS5000-32-12 
DS5000-8-12 

8K 
8K 
32K 
32K 
32K 
8K 

8MHz 
12MHz 
8MHz 
8MHz (with RTC) 
12MHz 
12MHz (with RTC) 

Phiªn b¶n OTP cña 8051. 
C¸c phiªn b¶n OTP cña 8051 lµ c¸c chÝp 8051 cã thÓ lËp tr×nh ®îc mét lÇn vµ ®îc 

cung cÊp tõ nhiÒu h·ng s¶n xuÊt kh¸c nhau. C¸c phiªn b¶n Flash vµ NV-RAM thêng 
®îc dïng ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm mÉu. Khi mét s¶n pohÈm ®îc thiÕt kÕ vµ ®îc hoµn 
thiÖn tuyÖt ®èi th× phiªn b¶n OTP cña 8051 ®îc dïng ®Ó s¶n hµng lo¹t v× nã sÏ h¬n rÊt 
nhiÒu theo gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 

Hä 8051 tõ H·ng Philips 
Mét nhµ s¶n xuÊt chÝnh cña hä 8051 kh¸c n÷a lµ Philips Corporation. ThËt vËy, h·ng 

nµy cã mét d¶i lùa chän réng lín cho c¸c bé vi ®iÒu khiÓn hä 8051. NhiÒu s¶n phÈm cña 
h·ng ®· cã kÌm theo c¸c ®Æc tÝnh nh c¸c bé chuyÓn ®æi ADC, DAC,  cæng I/0 më réng 
vµ c¶ c¸c phiªn b¶n OTP vµ Flash.                          

2.2. Sự khác nhau giữa bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển 

Tiêu chí SS VXL VĐK 

Phần cứng 
 

CPU đơn chíp. 

CPU, RAM, ROM, Timers, SFR, 

mạch giao tiếp, hệ thống ngắt và 

cơ chế điều khiển ngắt….. 
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Tập lệnh 

 

 

 

Sử dụng các tập lệnh bao 

quát, mạnh về kiểu định địa 

chỉ. Các lệnh này có thể truy 

xuất dữ liệu lớn, thực hiện ở 

dạng 1/2   Byte, Byte, Word, 

Double Word. 

Sử dụng các lệnh điều khiển xuất 

nhập, có thể truy xuất dữ liệu ở 

dạng Bit hoặc Byte. Các nhóm 

lệnh chính: Chuyển dữ liệu, điều 

khiển biến logic, rẽ nhánh chương 

trình, tính toán số học và logic. 

Ứng dụng 

Trong các hệ máy vi tính. 

Trong các hệ thống điều khiển, đo 

lường và điều chỉnh… 

 

2.3. Cấu trúc chung của bộ vi điều khiển 8051 

2.3.1. Sơ đồ khối 

 
Hình 2.1. Hình Sơ đồ khối của 8051 

 

Bảng 2.6. Các thông số của các họ VĐK thuộc hãng Intel _ Atmel (MSC 51) 

Họ VĐK 
ROM 

(bytes) 

RAM 

(bytes) 

Tốc độ 

(MHz) 

 Chân 

I

/

O 

Timer/ 

Counter 
UART Ngắt 

8051        

8031AH ROMLESS 128 12 32 2 1 5 

8051AH 4K ROM 128 12 32 2 1 5 

8051AHP 4K ROM 128 12 32 2 1 5 

8751H 4K EPROM 128 12 32 2 1 5 

8751BH 4K EPROM 128 12 32 2 1 5 

8052        

8032AH ROMLESS 256 12 32 3 1 6 
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8052AH 8K ROM 256 12 32 3 1 6 

8752BH 8K EPROM 256 12 32 3 1 6 

80C51    32    

80C31BH ROMLESS 128 12,16 32 2 1 5 

80C51BH 4K ROM 128 12,16 32 2 1 5 

80C31BH 4K ROM 128 12,16 32 2 1 5 

87C51 4K EPROM 128 12,16,20,24 32 2 1 5 

8xC52/54/58       

80C32 ROMLESS 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

80C52 8K ROM 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

87C52 8K EPROM 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

80C54 16K ROM 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

87C54 16K EPROM 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

Họ VĐK 
ROM 

(bytes) 

RAM 

(bytes) 

Tốc độ 

(MHz) 

Chân 

I

/

O 

Timer/ 

Counter 
UART Ngắt 

80C58 32K ROM 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

87C58 32K EPROM 256 12,16,20,24 32 3 1 6 

8xL52/54/58       

80L52 8K ROM 256 12,16,20 32 3 1 6 

87L52 8K OTP ROM 256 12,16,20 32 3 1 6 

80L54 16K ROM 256 12,16,20 32 3 1 6 

87L54 16KOTP ROM 256 12,16,20 32 3 1 6 

80L58 32K ROM 256 12,16,20 32 3 1 6 

87L58 32KOTP ROM 256 12,16,20 32 3 1 6 

 

2.3.2. Sơ đồ chân tín hiệu 
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Hình 2.2.  Hình Sơ đồ chân tín hiệu 

Chức năng của các chân tín hiệu như sau: 

- P0.0 đến P0.7 là các chân của cổng 0. 

- P1.0 đến P1.7 là các chân của cổng 1. 

- P2.0 đến P2.7 là các chân của cổng 2 

- P3.0 đến P3.7 là các chân của cổng 3 

- RxD: Nhận tín hiệu kiểu nối tiếp. 

- TxD: Truyền tín hiệu kiểu nối tiếp. 

- /INT0: Ngắt ngoài 0. 

- /INT1: Ngắt ngoài 1. 

- T0: Chân vào 0 của bộ Timer/Counter 0. 

- T1: Chân vào 1 của bộ Timer/Counter 1. 

- /Wr: Ghi dữ liệu vào bộ nhớ ngoài. 

- /Rd: Đọc dữ liệu từ bộ nhớ ngoài. 

- RST: Chân vào Reset, tích cực ở mức logic cao trong khoảng 2 chu kỳ máy. 

- XTAL1: Chân vào mạch khuyếch đaị dao động 

- XTAL2: Chân ra từ mạch khuyếch đaị dao động. 

- /PSEN : Chân cho phép đọc bộ nhớ chương trình ngoài (ROM ngoài). 

- ALE (/PROG): Chân tín hiệu cho phép chốt địa chỉ để truy cập bộ nhớ ngoài, khi On-

chip xuất ra byte thấp của địa chỉ. Tín hiệu chốt được kích hoạt ở mức cao, tần số xung 

chốt = 1/6 tần số dao động của bộ VĐK. Nó có thể được dùng cho các bộ Timer ngoài 

hoặc cho mục đích tạo xung Clock. Đây cũng là chân nhận xung vào để nạp chương trình 

cho Flash (hoặc EEPROM) bên trong On-chip khi nó ở mức thấp. 

- /EA/Vpp: Cho phép On-chip truy cập bộ nhớ chương trình ngoài khi /EA=0, nếu 

/EA=1 thì On-chip sẽ làm việc với bộ nhớ chương trình nội trú (trường hợp cần truy cập 

vùng nhớ lớn hơn dung lượng bộ nhớ chương trình nội trú, thì bộ nhớ chương trình ngoài 

cũng được sử dụng). Khi chân này được cấp nguồn điện áp 12V (Vpp) thì On-chip đảm 

nhận chức năng nạp chương trình cho Flash bên trong nó. 

-  Vcc: Cung cấp dương nguồn cho On-chip (+ 5V). 

- GND: nối Mass. 

2.4. Các thanh ghi chức năng đặc biệt. 

 

Thanh 

g

h

i 

 

MSB 
Nội  dung 

 

LSB 

IE EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 

IP - - PT2 PS PT1 PX1 PT0 PX0 

PSW CY AC FO RS1 RS0 OV - P 

TMOD GATE C/(/T) M1 M0 GATE C/(/T) M1 M0 

TCON TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

SCON SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 

PCON SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL 

P1 T2 T2EX   /SS MOSI MISO SCK 

P3 RXD TXD /INT0 /INT1 T0 T1 /WR /RD 

 

Bảng2.7. địa chỉ trực tiếp của các thanh ghi đặc biệt được lưu trữ trong RAM 
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Symbol Name Address Reset Values 

    * ACC Thanh ghi tích luỹ  0E0h 00000000b 

    * B Thanh ghi B  0F0h 00000000b 

    * PSW Từ trạng thái chương trình 0D0h 00000000b 

       SP Con trỏ ngăn xếp 81h 00000111b 

       DP0L    Byte cao của con trỏ dữ liệu 0 82h 00000000b 

       DP0H Byte thấp của con trỏ dữ liệu 0 83h 00000000b 

    * P0 Cổng 0 80h 11111111b 

    * P1 Cổng 1 90h 11111111b 

 

Bảng 2.8.  Địa chỉ, ý nghĩa và giá trị của các SFR sau khi Reset 

Symbol Name Address Reset Values 

    * P2 Cổng 2 0A0h 11111111b 

    * P3 Cổng 3 0B0h 11111111b 

    * IP TG điều khiển ngắt ưu tiên 0B8h xxx00000b 

    * IE TG điều khiển cho phép ngắt 0A8h 0xx00000b 

       TMOD Điều khiển kiểu Timer/Counter 89h 00000000b 

    * TCON  TG điều khiển Timer/Counter 88h 00000000b 

       TH0 Byte cao của Timer/Counter 0 8Ch 00000000b 

       TL0 Byte thấp của Timer/Counter 0 8Ah 00000000b 

       TH1 Byte cao của Timer/Counter 1 8Dh 00000000b 

       TL1 Byte thấp của Timer/Counter 1 8Bh 00000000b 

    * SCON Serial Control 98h 00000000b 

       SBUF Serial Data Buffer  99h indeterminate 

       PCON Power Control 87h 0xxx0000b 

* : có thể định địa chỉ bit, x: không định nghĩa 

 

2.4.1. Thanh ghi ACC:  

ACC.7 ACC.6 ACC.5 ACC.4 ACC.3 ACC.2 ACC.1 ACC.0 

Thanh ghi ACC là thanh ghi tích luỹ, nó có độ dài 8 bits và dùng để lưu trữ kết quả 

của phép tính. Trong các tập lệnh của On-chip, nó thường được quy ước đơn giản là A. 

2.4.2. Thanh ghi B  

        

Thanh ghi B cũng có độ dài 8 bít . Nó thường được dùng chung với thanh ghi A trong 

các phép toán nhân hoặc chia. Khi nhân thì nó còn lưu trữ kết quả của byte cao còn khi 

chia thì dùng để lưu kết quả phần dư. Đối với các lệnh khác, nó có thể xem như là thanh 

ghi đệm tạm thời. Thanh ghi B dài 8 bits.  

2.4.3. Thanh ghi SP 

        

Thanh ghi con trỏ ngăn xếp dài 8 bit. SP chứa địa chỉ của dữ liệu hiện đang hiện hành 

ở đỉnh của ngăn xếp hay nói khác là SP luôn trỏ tới ngăn nhớ sử dụng cuối cùng (gọi là 

đỉnh ngăn xếp). Giá trị của nó được tự động tăng lên khi thực hiện lệnh PUSH trước khi 

dữ liệu được lưu trữ trong ngăn xếp. SP sẽ tự động giảm xuống khi thực hiện lệnh POP. 

Ngăn xếp có thể đặt ở bất cứ nơi nào  trong RAM on-chip, nhưng sau khi khởi động lại 

hệ thống thì con trỏ ngăn xếp mặc định sẽ trỏ tới địa chỉ khởi đầu là 07h, vì vậy ngăn xếp 

sẽ bắt đầu từ địa chỉ 08h. Ta cũng có thể định con trỏ ngăn xếp tại địa chỉ mong muốn 

bằng các lệnh di chuyển dữ liệu thông qua định địa chỉ tức thời.  
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Nói thêm vế ngăn xếp:  Ngăn xếp là một vùng của bộ nhớ RAM dùng để lưu trữ thông 

tin tạm thời (có thể là dữ liệu hoặc địa chỉ), lý do cần có không gian lưu trữ này là vì số 

lượng thanh ghi có hạn. Ngăn xếp chiếm 1 vùng nhớ có địa chỉ từ 08h 1Fh tức là toàn 

bộ 3 bank thanh ghi1,2,3 (gồm24 Byte). Nếu trong 1 chương trình mà cần phải có ngăn 

xếp > 24 Byte thì phải gán địa chỉ cho ngăn xếp lên vùng nhớ có địa chỉ từ 30h trở lên. 

Nhớ rằng khi reset hệ thống thì giá trị của SP = 07h. 

2.4.4. Thanh ghi DPTR 

                

Dph Dpl 

Thanh ghi con trỏ dữ liệu (16 bit) bao gồm  1 thanh ghi byte cao (DPH-8bit) và 1 

thanh ghi byte thấp (DPL-8bit). DPTR có thể được dùng như thanh ghi 16 bit hoặc 2 

thanh ghi 8 bit độc lập. Thanh ghi này được dùng để truy cập RAM ngoài.  

2.4.5. Ports 0 to 3   

P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 

P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 

P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 

P3.7 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 

 

P0, P1, P2, P3  là các chốt của các cổng  0, 1, 2, 3 tương ứng. Mỗi chốt gồm 8 bit. Khi 

ghi mức logic 1 vào một bit của chốt, thì chân ra tương ứng của cổng ở mức logic cao. 

Còn khi ghi mức logic 0 vào mỗi bit của chốt thì chân ra tương ứng của cổng ở mức logic 

thấp. Khi các cổng đảm nhiệm chức năng như các đầu vào thì trạng thái bên ngoài của 

các chân cổng sẽ được giữ ở bit chốt tương ứng. Tất cả 4 cổng của on-chip đều là cổng 

I/O hai chiều, mỗi cổng đều có 8 chân ra, bên trong mỗi chốt bit  có bộ “Pullup-tăng 

cường” do đó  nâng cao khả năng nối ghép của cổng với tải (có thể giao tiếp với 4 đến 8 

tải loại TTL). 

2.4.6. Thanh ghi SBUF:  

SBUF        

SBUF        

 

Đệm dữ liệu nối tiếp gồm 2 thanh ghi riêng biệt, một thanh ghi đệm phát và một thanh 

ghi đệm thu. Khi dữ liệu được chuyển tới SBUF, nó sẽ đi vào bộ đệm phát, và được giữ ở 

đấy để chế biến thành dạng truyền tin nối tiếp. Khi dữ liệu được truyền đi từ SBUF, nó sẽ 

đi ra từ bộ đệm thu.  

2.4.7. Các Thanh ghi Timer 

Các đôi thanh ghi  (TH0, TL0), (TH1, TL1) là các thanh ghi đếm 16 bit tương ứng với 

các bộ Timer/Counter 0 và 1. 

                

                

THX TLX 

2.4.8. Các thanh ghi điều khiển   
Các thanh ghi chức năng đặc biệt: IP, IE, TMOD, TCON, SCON, và PCON bao gồm 

các bit trạng thái và điều khiển đối với hệ thống ngắt, các bộ Timer/Counter và cổng nối 

tiếp. Chúng sẽ được mô tả ở phần sau. 

2.4.9. Thanh ghi PSW:  

CY AC FO RS1 RS0 OV - P 
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Từ trạng thái chương trình dùng để chứa thông tin về trạng thái chương trình. PSW có 

độ dài 8 bit, mỗi bit đảm nhiệm một chức năng cụ thể. Thanh ghi này cho phép truy cập ở 

dạng mức bit. 

* CY: Cờ nhớ. Trong các phép toán số học, nếu có nhớ từ phép cộng bit 7 hoặc có số 

mượn mang đến bit 7 thì CY được đặt bằng 1.  

* AC: Cờ nhớ phụ (Đối với mã BCD). Khi cộng các giá trị BCD, nếu có một số nhớ 

được tạo ra từ bit 3 chuyển sang bit 4 thì AC được đặt bằng 1. Khi giá trị được cộng là 

BCD, lệnh cộng phải được thực hiện tiếp theo bởi lệnh DA A (hiệu chỉnh thập phân thanh 

chứa A) để đưa các kết quả lớn hơn 9 về giá trị đúng.  

 * F0: Cờ 0 (Có hiệu lực với các mục đích chung của người sử dụng) 

 * RS1: Bit 1 điều khiển chọn băng thanh ghi. 

 * RS0: Bit 0 điều khiển chọn băng thanh ghi.   

Lưu ý: RS0, RS1 được đặt/xoá bằng phần mềm để xác định băng thanh ghi đang hoạt 

động (Chọn băng thanh ghi bằng cách đặt trạng thái cho 2 bit này) 

Bảng 2.9  Chọn băng thanh ghi  

 RS1 (PSW. 4) RS0 (PSW. 3) 

Bank 0 0 0 

Bank 1 0 1 

Bank 2 1 0 

Bank 3 1 1 

 

* OV: Cờ tràn. Khi thực hiện các phép toán cộng hoặc trừ mà xuất hiện một tràn số 

học, thì OV được đặt bằng 1. Khi các số có dấu được cộng hoặc được trừ, phần mềm có 

thể kiểm tra OV để xác định xem kết quả có nằm trong tầm hay không. Với phép cộng 

các số không dấu, OV được bỏ qua. Kết quả lớn hơn +128 hoặc nhỏ hơn -127 sẽ đặt 

OV=1. 

* -: Bit dành cho người sử dụng tự định nghĩa(Nếu cần). 

* P: Cờ chẵn lẻ. Được tự động đặt/ xoá bằng phần cứng trong mỗi chu trình lệnh  để chỉ 

thị số chẵn hay lẻ của bit 1 trong thanh ghi tích luỹ. Số các bit 1 trong A cộng với bit P 

luôn luôn là số chẵn.  

2.4.10. Thanh ghi PCON:  

Thanh ghi điều khiển nguồn. 

SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL 

* SMOD: Bit tạo tốc độ Baud gấp đôi. Nếu Timer 1 được sử dụng để tạo tốc độ baud và 

SMOD=1, thì tốc độ Baud được tăng lên gấp đôi khi cổng truyền tin nối tiếp được dùng 

bởi các kiểu 1, 2 hoặc 3. 

* -: Không sử dụng, các bit này có thể được dùng ở các bộ VXL trong tương lai. Người 

sử dụng không được phép tự định nghĩa cho các bit này. 

* GF0, GF1: Cờ dùng cho các mục đích chung (đa mục đích). 

* PD: bit nguồn giảm. Đặt bit này ở mức tích cực để vận hành chế độ nguồn giảm trong 

AT89C51. Chỉ có thể ra khỏi chế độ bằng Reset. 

* IDL: bit chọn chế độ nghỉ. Đặt bit này ở mức tích cực để vận hành kiểu Idle (Chế độ 

không làm việc) trong AT89C51. 

Lưu ý: Nếu PD và IDL cùng được kích hoạt cùng 1 lúc ở mức tích cực, thì PD được ưu 

tiên thực hiện trước. Chỉ ra khỏi chế độ bằng 1 ngắt hoặc Reset lại hệ thống.  

2.4.11. Thanh ghi IE: Thanh ghi cho phép ngắt 

EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 
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* EA: Nếu EA=0, không cho phép bất cứ ngắt nào hoạt động.  

* Nếu EA=1, mỗi nguồn ngắt riêng biệt sẽ phụ thuộc và bít cho phép ngắt tương ứng 

* -: Không dùng, người sử dụng không nên  định nghĩa cho Bit này, bởi vì nó có thể được 

dùng ở các bộ AT89 trong tương lai. 

* ET2: Bit cho phép hoặc không cho phép ngắt bộ Timer 2.  

* ES: Bit cho phép hoặc không cho phép ngắt cổng nối tiếp (SPI và UART). 

* ET1: Bit cho phép hoặc không cho phép ngắt tràn bộ Timer 1 

* EX1: Bit cho phép hoặc không cho phép ngắt ngoài 1. 

* ET0: Bit cho phép hoặc không cho phép ngắt tràn bộ Timer 0  

* EX0: Bit cho phép hoặc không cho phép ngắt ngoài 0. 

2.4.12. Thanh ghi IP 
Thanh ghi ưu tiên ngắt.  

- - PT2 PS PT1 PX1 PT0 PX0 

* - : Không dùng, người sử dụng không nên  ghi “1” vào các Bit này.  

 * PT2: Xác định mức ưu tiên của ngắt Timer 2. 

 * PS: Định nghĩa mức ưu tiên của ngắt cổng nối tiếp. 

 * PT1: Định nghĩa mức ưu tiên của ngắt Timer 1. 

 * PX1: Định nghĩa mức ưu tiên của ngắt ngoàI 1. 

 * PT0: Định nghĩa mức ưu tiên của ngắt Timer 0. 

 * PX0: Định nghĩa mức ưu tiên của ngắt ngoàI 0. 

2.4.13. Thanh ghi TCON :  

Thanh ghi điều khiển bộ Timer/Counter 

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

 * TF1: Cờ tràn Timer 1. Được đặt bởi phần cứng khi bộ Timer 1 tràn. Được xoá bởi 

phần cứng khi bộ vi xử lý hướng tới chương trình con phục vụ ngắt. 

 TR1: Bit điều khiển bộ Timer 1 hoạt động. Được đặt/xoá bởi phần mềm để điều khiển bộ 

Timer 1 ON/OFF 

 * TF0: Cờ tràn Timer 0. Được đặt  bởi phần cứng khi bộ Timer 0 tràn. Được xoá bởi 

phần cứng khi bộ vi xử lý hướng tới chương trình con phục vụ ngắt. 

* TR0: Bit điều khiển bộ Timer 0 hoạt động. Được đặt/xoá bởi phần mềm để điều khiển 

bộ Timer 0 ON/OFF.  

* IE1: Cờ ngắt ngoài 1. Được đặt bởi phần cứng khi sườn xung của ngắt ngoài 1 được 

phát hiện. Được xoá bởi phần cứng khi ngắt được xử lý. 

* IT1: Bit điều khiển ngắt 1 để tạo ra ngắt ngoài. Được đặt/xoá bởi phần mềm. 

* IE0: Cờ ngắt ngoài 0. Được đặt bởi phần cứng khi sườn xung của ngắt ngoài 0 được 

phát hiện. Được xoá bởi phần cứng khi ngắt được xử lý. 

* IT0: Bit điều khiển ngắt 0 để tạo ra ngắt ngoài. Được đặt/xoá bởi phần mềm. 

2.4.14. Thanh ghi TMOD:  

Thanh ghi điều khiển kiểu Timer/Counter 

GATE C/(/T) M1 M0 GATE C/(/T) M1 M0 

Dành cho Timer 1 Dành cho Timer 0 

    

* GATE: Khi GATE=1 và TRx =1, bộ TIMER/COUTERx hoạt động chỉ khi chân INTx 

ở mức cao. Khi GATE=0, bộ TIMER/COUNTERx sẽ hoạt động chỉ khi TRx=1 

* C/(/T): Bit này cho phép chọn chức năng là Timer hay Counter. 

     - Bit này =0 thì thực hiện chức năng Timer 
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    - Bit này =1 thì thực hiện chức năng Counter 

* M0, M1: Bit chọn Mode, để xác định trạng thái và kiểu Timer/Counter: 

- M1=0, M0=0: Chọn kiểu bộ Timer 13 bit.Trong đó THx dài 8 bit, TLx dài 5 bit.  

- M1=0, M0=1: Chọn kiểu bộ Timer 16 bit.  THx và TLx dài 16 bit được ghép tầng. 

- M1=1, M0=0: 8 bit Auto reload. Các thanh ghi tự động nạp lại mỗi khi bị tràn. Khi bộ 

Timer bị tràn, THx dài 8 bit được giữ nguyên giá trị, còn giá trị nạp lại được đưa vào 

TLx. 

- M1=1, M0=1: Kiểu phân chia bộ Timer. TL0 là 1 bộ Timer/Counter 8 bit, được điều 

khiển bằng các bit điều khiển  bộ Timer 0, Còn TH0 chỉ là bộ Timer 8 bit, được điều 

khiển bằng các bit điều khiển Timer 1. 

- M1=1, M0=1: Timer/Counter 1 Stopped 

2.4.15. Thanh ghi SCON:  

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 

SCON là thanh ghi trạng thái và điều khiển cổng nối tiếp. Nó không những chứa các bit 

chọn chế độ, mà còn chứa bit dữ liệu thứ 9 dành cho việc truyền và nhận tin (TB8 và 

RB8) và chứa các bit ngắt cổng nối tiếp.  

 * SM0, SM1: Là các bit cho phép chọn chế độ cho cổng truyền nối tiếp.  

Bảng 2.10.  Chọn Mode trong SCON 

SM0 SM1 Mode Đặc điểm Tốc độ Baud 

0 0 0 Thanh ghi dịch Fosc /12 

0 1 1 8 bit UART Có thể thay đổi (được đặt bởi bộ Timer) 

1 0 2 9 bit UART Fosc /64 hoặc Fosc /32 

1 1 3 9 bit UART Có thể thay đổi (được đặt bởi bộ Timer) 

               
 * SM2: Cho phép truyền tin đa xử lý, thể hiện ở Mode 2 và 3. ở chế độ 2 hoặc 3, 

nếu đặt SM2 = 1 thì RI sẽ không được kích hoạt nếu bit dữ liệu thứ 9 (RB8) nhận được 

giá trị bằng 0. ở Mode 1, nếu SM2=1 thì RI sẽ không được kích hoạt nếu bit dừng có hiệu 

lực đã không được nhận. ở chế độ 0, SM2 nên bằng 0 

* REN: Cho phép nhận nối tiếp. Được đặt hoặc xoá bởi phần mềm để cho phép hoặc 

không cho phép nhận.  

* TB8: Là bit dữ liệu thứ 9 mà sẽ được truyền ở Mode 2 và 3. Được đặt hoặc xoá bởi 

phần mềm. 

* RB8: Là bit dữ liệu thứ 9 đã được nhận ở Mode 2 và 3. Ở Mode 1, nếu SM2=0 thì 

RB8 là bit dừng đã được nhận. Ở Mode 0, RB8 không được sử dụng. 

* TI: Cờ ngắt truyền. Được đặt bởi phần cứng tại cuối thời điểm của bit thứ 8 trong 

Mode 0, hoặc đầu thời điểm của bit dừng trong các Mode khác. Ở bất kỳ quá trình truyền 

nối tiếp nào, nó cũng phải được xoá bằng phần mềm. 

* RI: Cờ ngắt nhận.  Được đặt bởi phần cứng tại cuối thời điểm của bit thứ 8 trong 

Mode 0, hoặc ở giữa thời điểm của bit dừng trong các Mode khác. Ở bất kỳ quá trình 

nhận  nối tiếp nào (trừ trường hợp ngoại lệ, xem SM2), nó cũng phải được xoá bằng phần 

mềm. 

2.5. Các cổng vào ra của 8051. 

Vi điều khiển 8051/8951 có 4 cổng, mỗi cổng có 8 bit để thực hiện việc xuất /nhập 

dữ liệu. Bốn cổng này sẽ cho phép người lập trình truy xuất dữ liệu dưới dạng cả byte 

hoặc truy xuất từng bít riêng rẽ, khi truy xuất cả byte thì nó được ký hiệu là P0 , P1, P2 và 

P3. Một chú ý là khi khởi động lại bộ VĐK (Reset ) thì giá trị của các cổng đều ở mức 

lôgic 1. 
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Cổng P0 có 8 chân và số thứ tự chân từ 32 đến chân 39(chân 39~P0.0 và chân 32~P0.7) 

Cổng P1 có 8 chân và số thứ tự chân từ 1 đến chân 8 (chân 1~P1.0 và chân 8 ~P1.7) 

Cổng P2 có 8 chân và số thứ tự chân từ 21 đến chân 28(chân 21~P2.0 và chân 28~P2.7) 

Cổng P3 có 8 chân và số thứ tự chân từ 10 đến chân 17(chân 10~P3.0 và chân 17~P3.7) 

Bình thường thì P0 được dùng làm đầu ra, khi sử dụng P0 vừa làm đầu ra vừa làm 

đầu vào thì cần phải sử dụng điện trở kéo lên vì riêng P0 được thiết kế kiểu cực máng hở. 

2.6. Khối tạo thời gian và bộ đếm. 

2.6.1. Giới thiệu các bộ Timer/Counter trong 80C51/89C51: 

Hệ vi xử lý on-chip AT89C51 có 2 thanh ghi Timer/Counter dài 16 bit, đó là: Timer 0 

và Timer 1. Trong On-chip AT89C52, ngoài Timer 0 và Timer 1 nó còn có thêm bộ 

Timer 2. Cả 3 bộ Timer này đều có thể được điều khiển để thực hiện chức năng thời gian 

hay bộ đếm, thông qua thanh ghi TMOD. 

Khi thanh ghi Timer/Counter làm việc ở kiểu Timer, thì sau mỗi chu kỳ máy nội dung 

trong thanh ghi được gia tăng thêm 1 đơn vị. Vì vậy thanh ghi này đếm số chu kỳ máy. 

Một chu kỳ máy có 12 chu kỳ dao động, do đó tốc độ đếm của thanh ghi là 1/12 tần số 

đđ. 

Khi thanh ghi Timer/Counter làm việc ở kiểu Counter, xung nhịp bên ngoài được đưa 

vào để đếm ở T0 hoặc T1. Nội dung thanh ghi được tăng lên khi có sự chuyển  trạng thái 

từ 1 về 0 tại chân đầu vào ngoài T0 hoặc T1. Xung nhịp ở các đầu vào ngoài được lấy 

mẫu tại thời điểm S5P2 của mỗi chu kỳ máy. Khi quá trình lấy mẫu phát hiện ra mức cao 

ở 1 chu kỳ và mức thấp ở chu kỳ tiếp theo, thì bộ đếm được tăng lên. Giá trị mới của bộ 

đếm  xuất hiện trong thanh ghi tại thời điểm S3P1 của chu kỳ máy sau khi sự chuyển 

trạng thái đã được phát hiện. Vì vậy để nội dung của thanh ghi tăng lên 1 đơn vị  phải mất 

2 chu kỳ máy, nên tốc độ đếm tối đa là 1/24 tần số bộ dao động. Không có sự giới hạn số 

vòng thực hiện của tín hiệu ở đầu vào ngoài, nhưng nó sẽ giữ ít nhất 1 chu kỳ máy đầy đủ 

để đảm bảo chắc chắn rằng một mức đã cho được lấy mẫu ít nhất 1 lần nữa trước khi nó 

thay đổi. 

Do xung nhịp bên ngoài có tần số bất kỳ nên các bộ Timer (0 và 1) có 4 chế độ làm 

việc khác nhau để lựu chọn: (13 bit Timer, 16 bit Timer, 8 bit auto-reload, split Timer). 

2.6.2. Chế độ hoạt động của các bộ Timer/Counter 

Trong AT89C51 và AT89C52 đều có các bộ Timer 0 và 1, chức năng Timer hay 

Counter sẽ được lựa chọn bởi các bit điều khiển C/(/T) trong thanh ghi TMOD. Các bộ 

Timer/Counter này có 4 chế độ hoạt động và nó được lựa chọn bởi cặp bit (M0, M1) 

trong thanh ghi TMOD. Chế độ 0, chế độ 1 và chế độ 2 hoạt động giống nhau cho các 

chức năng Timer/Counter. Chế độ 3 thì hơi khác so với 3 chế độ trên và còn gọi là chế độ 

đếm 8 bít chia sẻ.  

 
Bốn chế độ hoạt động của Timer/Counter được mô tả như sau: 

 Chế độ 0: Cả 2 bộ Timer 0 và 1 ở chế độ 0 có cấu hình như một thanh ghi 13 

bit, bao gồm 8 bit của thanh ghi THx và 5 bit thấp của TLx. 3 bit cao của TLx không xác 
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định chắc chắn, nên được làm ngơ. Khi thanh ghi được xoá về 0, thì cờ ngắt thời gian 

TFx được thiết lập. Bộ Timer/Counter hoạt động khi bit điều khiển TRx được thiết lập 

(TRx=1) và, hoặc Gate trong TMOD bằng 0, hoặc /INTx=1. Nếu đặt GATE=1 thì cho 

phép điều khiển Timer/ Counter bằng đường vào ngoài /INTx, để dễ dàng xác định độ 

rộng xung. 

Khi hoạt động ở chức năng thời gian thì bit C/(/T)=0, do vậy xung nhịp từ bộ dao động 

nội, qua bộ chia tần cho ra tần số f=fosc/12 được đưa vào để đếm trong  

Khi các thanh ghi Timer/Counter hoạt động ở chức năng bộ đếm thì bit C/(/T)=1, lúc 

đó xung nhịp ngoài đưa vào sẽ được đếm. 

 Chế độ 1: hoạt động tương tự như chế độ 0, chỉ khác là thanh ghi 

Timer/Counter được sử dụng cả 16 bit. Xung nhịp được dùng kết hợp với các thanh ghi 

thời gian byte thấp và byte cao (TH1 và TL1). Khi xung Clock được nhận, bộ Timer sẽ 

đếm tăng lên: 0000h, 0001h, 0002, Khi hiện tượng tràn xẩy ra, cờ tràn sẽ chuyển FFFFh 

về 0000h, và bộ Timer tiếp tục đếm. Cờ tràn của Timer 1 là bit TF1 ở trong TCON, nó 

được đọc hoặc ghi bởi phần mềm, xem hình 2.5 (Timer/Counter 1 Mode 1: 16 bit 

Counter). 

 
 Chế độ 2: Chế độ 2 còn gọi là chế độ đếm 8 bít và tự động lạp lại giá trị đếm 

ban đầu. Ở chế độ này của thanh ghi Timer cũng hoạt động tương tự như 2 chế độ trên 

nhưng nó được tổ chức như bộ đếm 8 bit sử dụng (TL1). Khi xẩy ra hiện tượng tràn ở 

TL1,  không chỉ thiết lập bit TF1 mà còn tự động nạp lại cho TL1 bằng nội dung của 

TH1, đã được thiết lập bởi phần mềm. Quá trình nạp lại cho phép nội dung của TH1 

không bị thay đổi. Chế độ 2 của Timer/Counter 0 cũng tương tự như Timer/Counter 1.  

 
 Chế độ 3: 

 Ở chế độ này, chức năng Timer/Counter 0 và chức năng Timer/Counter 1 khác 

nhau. Bộ Timer 1 ở chế độ 3 chỉ chứa chức năng đếm của nó, kết quả giống khi đặt 

TR1=0. Bộ Timer 0 ở chế độ 3 thiết lập TH0, TL0 như là 2 bộ đếm riêng biệt. Mạch 

Logic đối với chế độ 3 của Timer 0 thể hiện ở hình 2.7. Bộ đếm TL0 được điều khiển bởi 

các bit: C/(/T), GATE, TR0, /INT0 và khi đếm tràn nó thiết lập cờ ngắt TF0. Bộ đếm 

TH0 chỉ được điều khiển bởi bit TR1, và khi đếm tràn nó thiết lập cờ ngắt TF1. Vậy, 

TH0 điều khiển ngắt Timer/Counter 1. 

Chế độ 3 thường được dùng khi yêu cầu cần có bộ thời gian hoặc bộ đếm ngoài 8 

bit. Đối với Timer 0 ở chế độ 3, AT89C51 có thể có 3 bộ Timer/Counter, còn AT89C52 
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có thể có 4 bộ. Khi Timer 0 hoạt động ở chế độ 3, thì Timer 1 có thể được bật hoặc tắt 

bằng chuyển mạch ngoài. Ở chế độ này, Timer 1 có thể được sử dụng bởi cổng nối tiếp 

như một bộ tạo tốc độ Baud, hoặc trong bất kỳ ứng dụng nào mà không yêu cầu một ngắt. 

2.7 Tổ chức không gian bộ nhớ của 80C51 

2.7.1 Sơ đồ khối 

 
Hình 2.3. Cấu trúc bộ nhớ của AT89C51 

 Tất cả các bộ Flash Microcontrollers của hãng Atmel đều tổ chức các vùng địa chỉ 

tách biệt đối với bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu, được mô tả ở hình 2.3. Các vùng 

nhớ chương trình và dữ liệu tách biệt cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu với tốc độ cao 

ở vùng địa chỉ 8 bít. Tuy nhiên, địa chỉ bộ nhớ dữ liệu 16 bit cũng có thể được tạo ra 

thông qua thanh ghi con trỏ dữ liệu (DPTR). 

 Bộ nhớ chương trình có thể chỉ được đọc. Chúng có thể là bộ nhớ chương trình 4 Kbyte 

ROM trong có khả năng định địa chỉ trực tiếp hoặc 64 Kbyte bộ nhớ chương trình ngoài. 

Khi truy xuất bộ nhớ ngoài thì cần xác định  trạng thái phù hợp cho chân /PSEN. 

Bộ nhớ dữ liệu trong có dung lượng là 128 Byte nằm ở vùng địa chỉ riêng biệt so với bộ 

nhớ chương trình, tuy nhiên 64 Kbyte bộ nhớ ngoài cũng có thể được kết nối khi cần thiết 

. Để đọc dữ liệu ở bộ nhớ RAM ngoài ngoài thì CPU cần tạo ra tín hiệu đọc và ghi (/RD, 

/WR) cho phù hợp để truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài. 

Bộ nhớ chương trình ngoài và bộ nhớ dữ liệu ngoài có thể được kết hợp bởi các tín hiệu 

/RD và /PSEN để đưa vào 1 cổng AND và sử dụng đầu ra của cổng này để đọc nội dung 

từ bộ nhớ dữ liệu/chương trình ngoài. 

2.7.2. Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu nội trú 

2.7.2.1. Bộ nhớ chương trình nội trú 

Bộ nhớ chương trình của AT89C51 được tổ chức như thể hiện ở hình trên. Không gian 

nhớ cực đại của bộ nhớ này chiếm 64 Kbyte, được định địa chỉ từ 0000h đến FFFFh, 

trong đó có 4 Kbyte Flash nội trú bên trong nó và được định địa chỉ từ 0000h đến 0FFFh. 

Do đó có thể mở rộng thêm 60 Kbyte bộ nhớ chương trình bên ngoài, được định địa chỉ 
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từ 1000h đến FFFFh. Tuy nhiên bộ VĐK này cũng có thể sử dung toàn bộ bộ nhớ 

chương trình ngoài bao gồm 64 Kbyte được định địa chỉ từ 0000h đến FFFFh. 

Cũng từ hình trên ta thấy, thông qua việc chọn mức logic cho bit /EA có thể lựa chọn 

để truy cập bộ nhớ chương trình nội trú (4Kb), bộ nhớ chương trình mở rộng ngoại trú 

(60Kb), hoặc toàn bộ bộ nhớ chương trình ngoại trú bên ngoài On-chip (64Kb). Cụ thể, 

khi /EA = 1 thì bộ VĐK sử dụng cả bộ nhớ chương trình nội trú và ngoại trú. Ngược lại, 

khi /EA = 0 thì bộ VĐK chỉ sử dụng bộ nhớ chương trình ngoại trú. 

Mỗi khi được Reset, bộ VĐK sẽ truy cập bộ nhớ chương trình tại địa chỉ khởi đầu là 

0000h, sau đó nếu cơ chế ngắt được sử dụng thì nó sẽ truy cập tới địa chỉ quy định trong 

bảng vecter ngắt.  

Khi truy cập bộ nhớ chương trình, bộ VĐK sử dụng xung chọn /PSEN để điều khiển. 

Nếu on-chip làm việc với bộ nhớ chương trình nội trú thì chân phát ra xung chọn /PSEN 

không sử dụng. Nếu bộ VĐK làm việc với bộ nhớ chương trình ngoại trú thì chân phát ra 

xung chọn /PSEN được sử dụng. Khi đó nếu /PSEN = 0 thì cho phép bộ VĐK đọc bộ nhớ 

chương trình ngoài, ngược lại nếu /PSEN = 1 thì bộ VĐK chỉ làm việc với bộ nhớ 

chương trình nội trú. 

2.7.2.2. Bộ nhớ dữ liệu nội trú 

 
Hình 2.4. Bộ nhớ dữ liệu nội trú 

AT89C51 có bộ nhớ dữ liệu chiếm một khoảng không gian bộ nhớ độc lập với bộ nhớ 

chương trình. Dung lượng của RAM nội trú ở họ VĐK này là 128 Byte, được định địa 

chỉ từ 00h đến 7Fh. Phạm vi địa chỉ từ 80h đến FFh dành cho SFR. Tuy nhiên bộ VĐK 

cũng có thể làm việc với RAM ngoại trú có dung lượng cực đại là 64 Kbyte được định 

địa chỉ từ 0000h đến FFFFh. 

Vùng nhớ 128 Byte thấp 

Vùng nhớ 128 Byte thấp được định địa chỉ từ 00h đến 7Fh, được chia thành 3 vùng 

con như thể hiện ở hình 7.10. 

Vùng thứ nhất có độ lớn 32 Byte được định địa chỉ từ 00h đến 1Fh bao gồm 4 băng 

thanh ghi ( băng 0...băng 3), mỗi băng có 8 thanh ghi 8 bit. Các thanh ghi trong mỗi băng 

có tên gọi từ R0 đến R7. Vùng RAM này được truy cập bằng địa chỉ trực tiếp mức Byte, 

và quá trình chọn để sử dung băng thanh ghi nào là tùy thuộc vào việc lựa chon giá trị 

cho RS1 và RS0 trong PSW. 

Vùng thứ 2 có độ lớn 16 Byte được định địa chỉ từ 20h đến 2Fh, cho phép truy cập 

trực tiếp bằng địa chỉ mức bit. Bộ VĐK cung cấp các lệnh có khả năng truy cập tới vùng 

nhớ 128 bit này (nếu truy cập ở dạng mức bit thì vùng này có địa chỉ được định từ 00h 
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đến 7Fh) ở mức bit. Ở vùng nhớ này, địa chỉ được truy xuất dưới dạng Byte hay Bit tuỳ 

vào lệnh cụ thể. Chẳng hạn, để đặt bit tại địa chỉ 5Fh có mức logic 1, ta thực hiện lệnh: 

SETB 5Fh . Sau khi thực hiện lệnh này, mặc dầu 5Fh là địa chỉ bit cao nhất trong Byte 

có địa chỉ 2Bh, nhưng nó không làm ảnh hưởng tới các bit khác trong Byte này. Trong 

khi đó, ở các bộ VXL để thực hiện chức năng như trên cần dùng những lệnh sau: 

MOV  A,2Bh 

ORL  A,#10000000b 

MOV  2Bh,A 

Đây là ưu điểm rõ nét của các bộ VĐK khi thực hiện việc truy xuất các bit riêng rẽ 

thông qua phần mềm. Các bit có thể đựơc đặt, xoá, hay thực hiện chức năng AND, 

OR...chỉ thông qua 1 lệnh. Ngoài ra các cổng xuất/nhập cũng có thể được định địa chỉ 

dạng bit, điều này làm đơn giản việc giao tiếp bằng phần mềm với các thiết bị xuất/nhập 

đơn bit. 

Vùng nhớ còn lại gồm 80 Byte có địa chỉ từ 30h đến 7Fh được dành riêng cho người 

sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Đây có thể xem là vùng RAM đa mục đích. Có thể truy cập 

vùng nhớ này bằng địa chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thanh ghi (R0 hoặc R1) 

ở dạng mức Byte. 

Vùng nhớ 128 Byte cao 

Vùng này được định địa chỉ từ 80h đến FFh dùng để chứa địa chỉ của các thanh ghi có 

chức năng đặc biệt và được truy cập bằng địa chỉ trực tiếp.  

Các lệnh truy cập bộ nhớ dữ liệu nội trú 

- MOV   A, <src>: Chuyển dữ liệu từ toán hạng nguồn (các ô nhớ, thanh ghi có địa chỉ 

trực tiếp hoặc gián tiếp trong on chip, các giá trị trực hằng chứa trong câu lệnh) vào thanh 

ghi tích luỹ.   

- MOV  <dest>, <src>: Chuyển dữ liệu từ toán hạng nguồn vào toán hạng đích (các ô 

nhớ, thanh ghi có địa chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp trong on chip). 

- MOV   <dest>, A : Chuyển dữ liệu từ A vào toán hạng đích. 

- MOV   DPTR, #data16: Chuyển giá trị hằng 16 bit vào thanh ghi con trỏ dữ liệu. 

- PUSH  <src>: Chuyển giá trị từ toán hạng nguồn vào ngăn xếp. 

- POP    <dest>: Chuyển giá trị từ ngăn xếp vào toán hạng đích. 

- XCH  A, <byte>: Chuyển đổi dữ liệu giữa toán hạng nguồn dạng byte vớiA. 

- XCHD A, @Ri: Chuyển đổi nửa thấp của A với nội dung trong RAM tại địa chỉ là nội 

dung của Ri.  
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Hình 2.5. Sẽ minh họa bản đồ bộ nhớ RAM trong của 80C51/89C51 
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Hình 2.6. 128 byte của RAM trong 

2.7.3. Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu ngoại trú 

Để tăng khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực điều khiển, đo lường… Bộ VĐK cho 

phép mở rộng không gian nhớ RAM ngoài đến 64 Kbyte và ROM ngoài đến 64 Kbyte 

khi cần thiết. Các IC giao tiếp ngoại vi cũng có thể được thêm vào để mở rộng khả năng 

xuất/nhập và chúng trở thành 1 phần của không gian nhớ dữ liệu ngoài. 

Khi bộ nhớ ngoài được sử dụng, cổng P0 không còn đảm nhận chức năng xuất/nhập 

nữa, mà nó trở thành kênh địa chỉ (A0…A7) và kênh dữ liệu đa hợp (D0…D7). Ngõ ra 

ALE chốt byte thấp của địa chỉ ở thời điểm bắt đầu của mỗi 1 chu kỳ bộ nhớ ngoài. Cổng 

P2 thường được dùng làm byte cao của kênh địa chỉ. 

Hoạt động của các bộ nhớ ngoài thường được thực hiện theo kiểu sắp xếp đa hợp, nghĩa 

là: trong nửa chu kỳ đầu của chu kỳ bộ nhớ, byte thấp của địa chỉ được cung cấp bởi cổng 

P0 và được chốt nhờ tín hiệu ALE. Mạch chốt giữ cho byte thấp của địa chỉ ổn định trong 

cả chu kỳ bộ nhớ. Trong nửa chu kỳ sau của bộ nhớ, cổng P0 được sử dụng làm kênh dữ 

liệu, lúc này dữ liệu có thể được đọc hoặc ghi. 

 2.7.3.1.  Bộ nhớ chương trình ngoại trú: 
Để tăng khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực điều khiển, đo lường… Bộ VĐK cho 

phép mở rộng không gian nhớ RAM ngoài đến 64 Kbyte và ROM ngoài đến 64 Kbyte 
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khi cần thiết. Các IC giao tiếp ngoại vi cũng có thể được thêm vào để mở rộng khả năng 

xuất/nhập và chúng trở thành 1 phần của không gian nhớ dữ liệu ngoài. 

Khi bộ nhớ ngoài được sử dụng, cổng P0 không còn đảm nhận chức năng xuất/nhập 

nữa, mà nó trở thành kênh địa chỉ (A0…A7) và kênh dữ liệu đa hợp (D0…D7). Ngõ ra 

ALE chốt byte thấp của địa chỉ ở thời điểm bắt đầu của mỗi 1 chu kỳ bộ nhớ ngoài. Cổng 

P2 thường được dùng làm byte cao của kênh địa chỉ. 

Hoạt động của các bộ nhớ ngoài thường được thực hiện theo kiểu sắp xếp đa hợp, 

nghĩa là: trong nửa chu kỳ đầu của chu kỳ bộ nhớ, byte thấp của địa chỉ được cung cấp 

bởi cổng P0 và được chốt nhờ tín hiệu ALE. Mạch chốt giữ cho byte thấp của địa chỉ ổn 

định trong cả chu kỳ bộ nhớ. Trong nửa chu kỳ sau của bộ nhớ, cổng P0 được sử dụng 

làm kênh dữ liệu, lúc này dữ liệu có thể được đọc hoặc ghi. 

 
Hình 2.7. Truy cập bộ nhớ chương trình ngoài 

 
Hình 2.8. Đồ thị thời gian quá trình nhận lệnh từ ROM ngoài 

Bộ nhớ chương trình ngoài là bộ nhớ chỉ đọc, được cho phép bởi tín hiệu /PSEN. Khi 

có một EPROM ngoài được sử dụng, cả P0 và P2 đều không còn là các cổng I/O nữa. 

Khi bộ VĐK truy cập bộ nhớ chương trình ngoại trú, nó luôn sử dụng kênh địa chỉ 16 bit 

thông qua P0 và P2.   

Một chu kỳ máy của bộ VĐK có 12 chu kỳ dao động. Nếu bộ dao động trên chip có 

tần số 12 MHz, thì 1 chu kỳ máy dài 1µs. Trong một chu kỳ máy điển hình, ALE có 2 

xung và 2 Byte của lệnh được đọc từ bộ nhớ chương trình (nếu lệnh chỉ có 1 byte thì byte 

thứ 2 được loại bỏ). Khi truy cập bộ nhớ chương trình ngoại trú, bộ VĐK phát ra 2 xung 

chốt địa chỉ trong mỗi chu kỳ máy. Mỗi xung chốt tồn tại trong 2 chu kỳ dao động từ P2-

S1 đến P1-S2, và từ P2-S4 đến P1-S5. 
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Để địa chỉ hoá bộ nhớ chương trình ngoại trú, byte thấp của địa chỉ (A0…A7) từ bộ 

đếm chương trình của bộ VĐK được xuất qua cổng P0 tại các trạng thái S2 và S5 của chu 

kỳ máy, byte cao của địa chỉ (A8…A15) từ bộ đếm chương trình được xuất qua cổng P2 

trong khoảng thời gian của cả chu kỳ máy. Tiếp theo xung chốt, bộ VĐK phát ra xung 

chọn /PSEN. Mỗi chu kỳ máy của chu kỳ lệnh gồm 2 xung chọn, mỗi xung chọn tồn tại 

trong 3 chu kỳ dao động từ P1-S3 đến hết P1-S4 và từ P1-S6 đến hết P1-S1 của chu kỳ 

máy tiếp theo. Trong khoảng thời gian phát xung chọn thì byte mã lệnh được đọc từ bộ 

nhớ chương trình để nhập vào On chip.  

2.7.3.2. . Bộ nhớ dữ liệu ngoại trú 

 
Hình 2.9. Truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài 

 
Hình 2.10. Đồ thời gian chu kỳ đọc dữ liệu từ RAM ngoài 
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Hình 2.11. Đồ thị thời gian chu kỳ ghi dữ liệu vào RAM ngoài 

 

* Quá trình ghi  dữ liệu vào bộ nhớ ngoại trú:  Tương tự như quá trình đọc dữ liệu, 

nhưng ở đây dùng tín hiệu điều khiển ghi /WR. 

* Các lệnh truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoại trú: 

- MOVX   A, @Ri: Chuyển (đọc) dữ liệu 8 bit từ ô nhớ của RAM ngoài tại địa chỉ được 

xác đinh trong thanh ghi của băng thanh ghi hiện hành vào A. 

- MOVX   @Ri, A: Chuyển (ghi) dữ liệu 8 bit từ A vào ô nhớ của RAM ngoài tại địa chỉ 

được xác định trong thanh ghi của băng thanh ghi hiện hành. 

- MOVX    A,@DPTR: Chuyển (đọc) dữ liệu 16 bit từ ô nhớ của RAM ngoài tại địa chỉ 

được xác đinh trong thanh ghi con trỏ dữ liệu vào A. 

- MOVX   @DPTR, A: Chuyển (ghi) dữ liệu 16 bit từ A vào ô nhớ của RAM ngoài tại 

địa chỉ được xác định trong thanh ghi con trỏ dữ liệu. 

Ví dụ:  MOV  R0, #4Fh 

   MOVX A,@R0  

Sẽ chuyển nội dung ở RAM ngoài tại địa chỉ 4Fh vào A.  

2.8. Cơ chế ngắt trong On-chip 80C51 

2.8.1. Khái niệm về ngắt ( GV :Lấy ví dụ minh họa) 

Ngắt là sự đáp ứng các sự kiện bên trong hoặc bên ngoài nhằm thông báo cho bộ vi 

điều khiển biết thiết bị đang cần phục vụ  

2.8.2. Phân loại ngắt trong 8051/8951 (bảng địa chỉ vetor) 

Vi điều khiển AT89C51có tất cả 5 nguyên nhân gây ra hiện tượng ngắt quãng của 

chương trình. Trong 5 nguyên nhân gây ra ngắt gồm có : 2 ngắt ngoài (/INT0 và /INT1), 

2 ngắt cờ tràn của khối thời gian (Timer 0, 1), và 1 ngắt cổng truyền tin nối tiếp. 

 Mỗi nguồn ngắt có thể được kích hoạt hoặc không kích hoạt bằng cách đặt hoặc xoá 

Bit ở trong IE. IE cũng chứa  bit có thể không cho tất cả các ngắt hoạt động EA (Nếu 

EA=0). Các ngắt ngoài có thể được kích hoạt theo mức hoặc theo sườn xung, tuỳ thuộc 

vào giá trị của các bit IT0, IT1 trong TCON. Ngắt ngoài có 2 cờ ngắt tương ứng là IE0, 

IE1 cũng nằm trong thanh ghi TCON. Khi một ngắt được thực hiện thì cờ ngắt tương ứng 

của nó bị xoá bằng phần cứng. Chương trình con phục vụ ngắt ngoài hoạt động chỉ khi 

ngắt được kích hoạt theo sườn xung. Nếu ngắt đựơc kích hoạt theo mức thì nguồn yêu 

cầu ngắt từ bên ngoài điều khiển cờ ngắt. Khi mỗi ngắt được kích hoạt thì chương trình 
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chính sẽ bị dừng ở địa chỉ đó và nhảy thẳng về địa chỉ vector của ngắt tương ứng, địa chỉ 

tương ứng của các ngắt được cho trong bảng vector ngắt như sau:  

Bảng 2.11. Bảng địa chỉ véc tơ của các ngắt 

Ngắt Nguồn ngắt Địa chỉ Véc tơ 

External 0 IE0 0003h 

Timer 0 TF0 000Bh 

External 1 IE1 0013h 

Timer 1 TF1 001Bh 

Serial Port RI hoặc TI 0023h 

Timer 2 (AT89C52) TF2 hoặc EXF2 002Bh 

System Reset RST 0000h 

2.8.3. Nguyên lý điều khiển ngắt 

Các cờ ngắt được thiết lập tại thời điểm S5P2 của mỗi chu kỳ máy. Chu kỳ máy tiếp 

theo sau chu kỳ máy có cờ ngắt được thiết lập, thì chương trình con phục vụ ngắt được 

thực hiện khi có lệnh gọi LCALL.  Lệnh LCALL phát sinh nhưng lại bị cấm hoạt động 

khi gặp các tình huống sau:  

a- Đồng thời có ngắt với mức ưu tiên cao hơn hoặc bằng ngắt đang phục vụ. 

 (Một ngắt có mức ưu tiên bằng hoặc cao hơn đang sẵn sàng để được phục vụ) 

 b- Chu kỳ máy hiện hành không phải là chu kỳ máy cuối của lệnh đang thực hiện. 

c- Lệnh đang thực hiện là RETI hoặc bất kỳ lệnh nào ghi vào thanh ghi  IE hoặc IP. 

 
Hệ thống ngắt của AT89C51 

Bất kỳ một trong 3 điều kiện này xuất hiện sẽ cản trở việc tạo ra LCALL đối với 

chương trình phục vụ ngắt. Điều kiện 2 đảm bảo rằng, lệnh đang thực hiện sẽ được hoàn 

thành trước khi trỏ tới bất kỳ chương trình phục vụ nào. Điều kiện 3 đảm bảo rằng, nếu 

lệnh đang thực hiện là RETI hoặc bất kỳ sự truy cập nào vào IE hoặc IP, thì ít nhất một 

lệnh nữa sẽ được thực hiện trước khi  bất kỳ ngắt nào được trỏ tới. Chu trình kiểm tra 

vòng được lặp lại với mỗi chu trình máy, và các giá trị được kiểm tra là các giá trị mà đã 

xuất hiẹn ở thời điểm S5P2 của chu trình máy trước đó. Nếu một chỉ thị ngắt có hiệu lực 
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nhưng không được đáp ứng vì các điều kiện trên và nếu chỉ thị này vẫn chưa có hiệu lực 

khi điều kiện cản trở được loại bỏ, thì ngắt bị từ chối này sẽ không được phục vụ nữa.  

LCALL do phần cứng tạo ra  sẽ chuyển nội dung của bộ đếm chương trình vào ngăn 

xếp (Nhưng không ghi vào PSW) và nạp lại cho PC một địa chỉ phụ thuộc vào nguồn gây 

ra ngắt đang được phục vụ, như  bảng địa chỉ vec tơ ngắt (Bảng  7.5) 

Lệnh RETI thông báo cho bộ VXL rằng thủ tục ngắt này đã kết thúc, sau đó lấy ra 2 

Byte từ ngăn xếp và nạp lại cho PC để trả lại quyền điều khiển cho chương trình chính. 

2.8.4. Trình tự các bước thực hiện chương trình ngắt 

Theo đúng trình tự, để sử dụng các ngắt trong Flash Microcontroller, cần thực hiện các 

bước như sau: 

 - Đặt bit EA ở trong IE mức logic 1. 

 - Đặt bit cho phép ngắt tương ứng ở trong IE mức logic 1. 

 - Bắt đầu chương trình con phục vụ ngắt tại địa chỉ của ngắt tương ứng đó. 

(Xem bảng địa chỉ Vector  của các nguồn ngắt) 

Ngoài ra, đối với các ngắt ngoài, các chân /INT0, /INT1 phải được đặt mức 1. Và tuỳ 

thuộc vào ngắt được kích hoạt bằng mức hay sườn xung, mà các bit IT0, IT1 ở trong 

TCON có thể cần phải đặt mức 1. 

ITx=0: Kích hoạt bằng mức  

ITx=1: Kích hoạt bằng sườn xung. 

2.8.5. Mức ngắt ưu tiên trong chíp 

Mỗi nguồn ngắt có thể được lập trình riêng cho 1 hoặc 2 mức ưu tiên bằng cách đặt 

hoặc xoá 1 bit trong IP của SFR. Mỗi ngắt ưu tiên ở mức thấp có thể được ngắt bằng ngắt 

ưu tiên ở mức cao hơn nhưng không thể ngắt bằng ngắt có mức ưu tiên  ở mức thấp hơn 

được. Một ngắt ưu tiên ở mức cao có thể được ngắt bởi bất kỳ nguồn ngắt nào khác. 

 Nếu có yêu cầu ngắt của 2 mức ưu tiên cùng nhau (cùng 1 lúc), yêu cầu của mức ưu 

tiên cao hơn sẽ được phục vụ (Ngắt nào có mức ưu tiên cao hơn sẽ được phục vụ). Nếu 

các yêu cầu ngắt có cùng mức ưu tiên, thì thứ tự quay vòng bên trong sẽ quyết định ngắt 

nào được phục vụ. 

 Thứ tự ưu tiên ngắt từ cao xuống thấp của AT89C51 như sau:  

 IE0, TF0, IE1, TF1, RI hoặc TI. 

2.8.6. Các ngắt ngoài 

Vì các chốt ngắt ngoài được tạo mẫu mỗi lần trong mỗi chu trình máy, nên một giá trị 

cao hoặc thấp của đầu vào sẽ duy trì trong ít nhất là 12 chu kỳ xung nhịp của bộ dao động 

để đảm bảo tạo mẫu. Nếu ngắt ngoài được kích hoạt bằng sườn xung , thì nguồn ngắt 

ngoài phải duy trì ở chốt yêu cầu giá trị cao ít nhất 1 chu kỳ máy và sau đó duy trì giá trị 

thấp ít nhất 1 chu kỳ máy nữa. Việc này được thực hiện để đảm bảo rằng quá trình 

chuyển tiếp cho thấy chỉ thị yêu cầu ngắt IEx sẽ được xác lập. IEx sẽ tự động được xoá 

bởi CPU khi thủ tục ngắt đáp ứng được gọi. 

 Nếu ngắt ngoài được kích hoạt theo mức, thì nguồn ngắt bên ngoài phải duy trì cho 

yêu cầu này có hiêụ lực cho đến khi ngắt đã được yêu cầu thực sự được tạo ra. Sau đó 

nguồn ngắt ngoài phải huỷ yêu cầu đó trước khi thủ tục phục vụ ngắt hoàn thành, nếu 

không ngắt khác sẽ được tạo ra.   

2.8.7. Vận hành Step 

Cấu trúc ngắt AT89C51 cho phép thực hiện các bước đơn với sự tham gia của rất ít 

phần mềm. Như đã lưu ý trước đây, một yêu cầu ngắt sẽ không được đáp ứng khi một 

ngắt khác có cùng mức ưu tiên vẫn đang hoạt động, nó cũng không được đáp ứng sau khi 

có lệnh RETI cho đến khi có ít nhất một lệnh khác đã được thực hiện. Do đó mỗi khi một 

thủ tục ngắt được đưa vào, thì nó không thể được đưa vào lần nữa cho đến khi ít nhất một 
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lệnh của chương trình ngắt được thực hiện. Một cách để sử dụng đặc điểm này đối với 

hoạt động theo bước đơn lẻ là lập trình cho 1 trong những ngắt ngoài(chẳng hạn /INT0) 

được kích hoạt theo mức.  

Nếu chân /INT0 được duy trì ở mức thấp, thì CPU sẽ chuyển ngay đến thủ tục ngắt 

ngoài 0 và dừng ở đó cho tới khi INT0 được nhận xung từ thấp lên cao rồi xuống thấp. 

Sau đó nó sẽ thực hiện lệnh RETI, trở lại nhiệm vụ chương trình, thực hiện một lệnh, và 

ngay sau đó nhập lại thủ tục ngfắt ngoài 0 để đợi xung nhịp tiếp theo của P3.2. Mỗi bước 

của nhiệm vụ chương trình được thực hiện vào mỗi thời điểm chân P3.2 được nhận xung. 

2.9. Nguyên lý truyền tin nối tiếp của On-chip 80C51. 

Hệ VXL on-chip này truyền tin nối tiếp bằng cổng RxD và TxD, dữ liệu xuất nhập 

truyền qua cổng nối tiếp bằng tốc độ Baud và đều qua vùng đệm nối tiếp SBUF. Cổng 

truyền nối tiếp là cổng truyền tin 2 chiều, nghĩa là nó có thể đồng thời truyền và nhận 

thông tin cùng 1 lúc. Nó cũng có khả năng vừa thực hiện chức năng nhận vừa thực hiện 

chức năng đệm, tức là nó có thể nhận byte kế tiếp trước khi byte được nhận trước đó 

được đọc từ thanh ghi đệm. (Tuy nhiên, nếu byte đầu tiên vẫn chưa được đọc tại thời 

điểm nhận của byte thứ 2, thì một trong 2 byte này sẽ bị mất). Điều khiển cổng nối tiếp 

bằng thanh ghi SCON, trạng thái của 2 bit SM0 và SM1 trong thanh ghi này thiết lập nên 

4 chế độ hoạt động giao tiếp nối tiếp chuẩn như sau: 

Chế độ 0: Dữ liệu nối tiếp vào và ra sẽ thông qua chân RxD. Chân TxD đưa ra xung 

nhịp đồng hồ. 8 bit dữ liệu được truyền/nhận nối tiếp, với bit LSB được thực hiện đầu 

tiên. Tốc độ Baud được cố định bằng 1/12 tần số của bộ dao động. 

Chế độ 1: 10 bit được truyền (thông qua TxD) hoặc nhận (thông qua RxD), trong đó 

gồm có: 1 bit khởi động (có giá trị 0), 8 bit dữ liệu (đầu tiên là LSB), và 1 bit dừng (có 

giá trị là 1). Khi nhận, bit dừng được chuyển vào RB8 của thanh ghi SCON. Tốc độ Baud 

có thể thay đổi được. 

Chế độ 2: 11 bit được truyền (thông qua TxD) hoặc nhận (thông qua RxD) bao gồm: 

bit khởi động (có giá trị 0), 8 bit dữ liệu (đầu tiên là LSB), một bit dữ liệu thứ 9 có thể lập 

trình được, và một bit dừng (có giá trị 1). Khi truyền, bit dữ liệu thứ 9 (TB8 ở trong 

SCON) có thể được gán giá trị 0 hoặc 1. Chẳng hạn như bit chẵn lẻ (P ở trong PSW) có 

thể được chuyển vào TB8. Khi nhận, bit dữ liệu thứ 9 được chuyển vào RB8 ở thanh ghi 

SCON, trong khi bit dừng được lọc bỏ. Tốc độ Baud có thể lập trình được bằng 1/32 hoặc 

1/64 tần số bộ dao động. 

Chế độ 3: 11 bit được truyền (thông qua TxD) hoặc được nhận (thông qua RxD) bao 

gồm: 1 bit khởi động (có giá trị 0), 8 bit dữ liệu (đầu tiên là LSB), 1 bit dữ liệu thứ 9 có 

thể lập trình được, và 1 bit dừng (có giá trị 1). Trên thực tế, chế độ 3 giống chế độ 2 ở 

mọi góc độ trừ tốc độ Baud. Tốc độ Baud ở chế độ 3 là khả biến và được xác định theo 

bộ Timer 1. 

 Trong cả 4 chế độ trên, việc truyền được bắt đầu bởi bất kỳ một lệnh nào mà sử 

dụng thanh ghi SBUF như là một thanh ghi đích. Việc nhận được bắt đầu ở chế độ 0 khi 

RI=0 và REN=1. Đối với các chế độ khác, việc nhận được bắt đầu khi bit REN=1. 

2.8.9. Kết nối hệ thống(Nguyên lý khởi động/Mạch dao động/Kết nối phần cứng). 

(Kết nối hệ thống phần cứng, SV xem tài liệu VĐK 8051 của Thầy Tống Văn On) 

1. Thiết kế mạch khởi động cho chíp 

2.  Thiết kế mạch khởi động tự động và bán tự động 

3. Thiết kế mạch điều khiển LED đơn 

4. Thiết kế mạch điều khiển LED 7 thanh 

5. Thiết kế mạch điều khiển động cơ DC, động cơ bước... 

7.10.6. Thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông 
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Chương 3 

TẬP LỆNH CỦA BỘ VI ĐIỀU KHIỂN 80C51/89C51 

3.1. Khái quát về tập lệnh của VĐK 80C51/ 89C51 

Bộ VĐK có tập lệnh được tối ưu hoá để ứng dụng trong các hệ thống điều khiển, đo 

lường 8 bit. Để tăng khả năng truy xuất RAM nội trên các dữ liệu nhỏ, các kiểu định địa 

chỉ đặc biệt đã được áp dụng. Ngoài ra tập lệnh của VĐK còn hỗ trợ các biến 1 bit, cho 

phép quản lý bit trực tiếp trong các hệ logic và điều khiển bit có yêu cầu xử lý bit. Do họ 

VĐK AT89/80C51 có các mã lệnh 8 bit, nên số lệnh có thể lên đến 256 lệnh (thực tế có 

255 lệnh, còn 1 lệnh chưa được định nghĩa).  

Trong 255 byte thì bao gồm: 

-  139 lệnh 1 byte 

-  92 lệnh 2 byte  

-  24 lệnh 3 byte 

Mỗi lệnh đều được đặc trưng bởi mã lệnh hay còn gọi là mã máy, mã gợi nhớ, số byte 

của lệnh và số chu kỳ máy cần để thực thi lệnh.  

Các lệnh của AT89/80C51  chia thành 5 nhóm lệnh: 

-  Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu. 

-  Nhóm lệnh số học. 

-  Nhóm lệnh logic. 

-  Nhóm lệnh rẽ nhánh chương trình. 

-  Nhóm lệnh điều khiển biến logic. 

3.2. Một số quy ước và các phương pháp định địa chỉ 

Các quy ước trong tập lệnh 
+ Rn: Thanh ghi R0-R7 của băng thanh ghi hiện hành đang được chọn để định địa chỉ 

thanh ghi. 

+ Direct: Địa chỉ 8 bit của ô nhớ dữ liệu nội trú, nó có thể là ô nhớ trong RAM nội hoặc 

SFR. (00h-FFh) 

+ @Ri: Ô nhớ 8 bit của RAM nội được định địa chỉ gián tiếp thông qua thanh ghi R0 

họăc R1. 

+ Source (Src): toán hạng nguồn, có thể là Rn hoặc direct hoặc @Ri. 

+ Dest: Toán hạng đích, có thể là Rn hoặc direct hoặc @Ri. 

+ #Data: Hằng số 8 bit chứa trong lệnh.   

+ #Data16: Hằng số 16 bit chứa trong lệnh. 

+ Bit: Bit được định địa chỉ trực tiếp trong RAM nội trú hoặc SFR. 

+ Rel: Offset 8 bit có dấu (từ -128 đến +127). Nó được lệnh SJMP và các lệnh nhảy có 

điều kiện sử dụng. 

+ Addr11: địa chỉ 11 bit của bộ nhớ chương trình , thường dùng lệnh ACALL  

+ Addr16: địa chỉ 16 bit của 64Kb bộ nhớ chương trình, thường dùng lệnh LCALL  

Một số chỉ dẫn thường găp: 
ORG (Origin): Chỉ dẫn Org để báo địa chỉ bắt đầu của chương trình. Số sau của Org 

có thể viết dạng mã Hexa, nhị phân hay thập phân... 

EQU (Equate): Nó được dùng để định nghĩa một hằng số, người ta gán cho nhãn bằng 

một giá trị hằng số nào đố và khi nhãn xuất hiện trong chương trình thì nhãn sẽ thay cho 

giá trị hằng số đó. Vậy ưu điểm của việc sử dụng chỉ dẫn EQU là khi trong chương trình 

mà giá trị của hằng số được sử dụng ở nhiều chỗ khác nhau, nay muốn thay đổi giá trị 

này thì ta chỉ việc thay một lần giá trị cho nhãn là xong. 

END:  Chỉ dẫn END sẽ báo cho trình dịch biết kết thúc một tập nguồn ASM, tất cả 

những lệnh sau chỉ dẫn END đều vô nghĩa và bị trình dịch bỏ qua. 
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Quy định tên nhãn: Tên của nhãn thường dùng các từ gợi nhớ và phải là duy nhất 

không được trùng. Có thể dùng các chữ cái viết hoa hay viết thường, các dấu ghạch chân, 

dấu chấm, các số 0, 1 , 2 , 3 vv... nhưng không được dùng các từ khoá trùng với các câu 

lệnh, phía sau của nhãn bao giờ cũng phải có dấu 2 chấm. 

Các lời chú giải: Trong chương trình mà muồn có lời chú giải thì phía trước lời chú 

giải phải có dấu chấm phẩy. Tương tự như trong một chương trình mà muốn bỏ qua một 

câu lệnh nào đó phía trước của câu lệnh cũng phải có dấu chấm phẩy. 

Các ký hiệu dùng trong mô tả lệnh: 

 

Ký hiệu ý nghĩa 

<- Được thay thế bởi… 

( ) Nội dung của… 

(( )) Dữ liệu được trỏ bởi… 

rrr 1 trong 8 thanh ghi (R0-R7) của các băng thanh ghi  

dddddddd Các bit dữ liệu 

aaaaaaaa Các bit địa chỉ 

bbbbbbbb địa chỉ của 1 bit 

i Định địa chỉ gián tiếp thông qua R0 hoặc R1 

eeeeeeee Địa chỉ tương đối 8 bit 

 

Các phương pháp định địa chỉ 

 Tập lệnh của Vi điều khiển 80C51/89C51 cho phép sử dụng 7 phương pháp định 

địa chỉ , tuy nhiên ta thường xuyên sử dụng 5 cách  : 

 Phương pháp định địa chỉ tức thời  Ví dụ:    Mov  A, # 15h 

 Phương pháp định địa chỉ thanh ghi  Ví dụ:    Mov A, R2 

 Phương pháp định địa chỉ trực tiếp  Ví dụ:    Mov  R2, 03h 

 Phương pháp định địa chỉ gián tiếp  Ví dụ:    Mov  A, @ R0 

 Phương pháp định địa chỉ cơ sở   Ví dụ:    Movc  A, @ a + Dptr 

Còn 2 cách định địa chỉ còn lại ta sẽ giới thiệu trong quá trình phân tích tập lệnh 

3.3. Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu. 

3.3.1.  Lệnh di chuyển dạng Byte 

Cú pháp câu lệnh:  MOV <dest-byte>, <src-byte> 

Chức năng: Sao chép nội dung của toán hạng nguồn vào toán hạng đích, nội dung của 

toán hạng nguồn không thay đổi. Lệnh này không làm ảnh hưởng tới các cờ và các thanh 

ghi khác.  

 Câu lệnh Số 

 byte 

Số 

Chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

MOV  A, Rn 1 1 11101rrr (A)<-(Rn) 

MOV  A, direct 2 1 11100101 aaaaaaaa (A)<-(direct) 

MOV  A, @Ri 1 1 1110111i (A)<-((Ri)) 

MOV  A, #data 2 1 01110100 dddddddd (A)<-#data 

MOV  Rn, A 1 1 11111rrr (Rn)<-(A)) 

MOV  Rn, direct 2 2 10101rrr aaaaaaaa (Rn)<-(direct) 

MOV  Rn, #data 2 1 01111rrr dddddddd (Rn)<-#data 

MOV  direct, A 2 1 11110101 aaaaaaaa (direct)<-(A) 

MOV  direct, Rn 2 2 10001rrr     aaaaaaaa (direct)<-(Rn) 

MOV  direct, 3 2 10000101 aaaaaaaa (direct)<(direct) 
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direct aaaaaaaa 

MOV  direct, @Ri 2 2 1000011i      aaaaaaaa (direct)<-((Ri)) 

MOV  direct, 

#data 

3 2 01110101 aaaaaaaa 

dddddddd 

(direct)<-#data 

MOV  @Ri, A 1 1 1111011i ((Ri))<-(A) 

MOV  @Ri, direct 2 2 1010011i ((Ri))<-(direct) 

MOV  @Ri, #data 2 1 0111011i    dddddddd ((Ri))<-#data 

 

Ví dụ 1:  Chuyển nội dung của R1 vào RAM trong tại địa chỉ 30h. 

- Cách 1:  Định địa chỉ kiểu thanh ghi và trực tiếp 

MOV  30h, R1 ; (30h) = (R1) 

- Cách 2: Định địa chỉ kiểu trực tiếp  

MOV  30h, 01h ; (30h) = (01h) 

- Cách 3: Định địa chỉ kiểu gián tiếp 

MOV  R0, #30h ; (R0) = 30h 

    MOV  @R0, 01h ; ((R0)) = (01h) 

Ví dụ 2: Chuyển nội dung 35h vào RAM trong tại địa chỉ 20h. 

- Cách 1: Định địa chỉ kiểu dữ liệu tức thời và trực tiếp 

    MOV  20h, #35h ; (20h) = 35 

- Cách 2: Định địa chỉ kiểu dữ liệu tức thời và gián tiếp 

    MOV  R1,#20h ; (R1) = 20h 

    MOV  @R1,#35h ; ((R1)) = 35h  

3.3.2.  Lệnh MOV di chuyển dạng Bít : 

Cú pháp câu lệnh:  MOV <dest-bit>, <scr-bit> 

Chức năng: Chuyển bit dữ liệu ở dạng sao chép toán hạng nguồn vào toán hạng đích. 

Một trong 2 toán hạng phải là cờ nhớ (C), toán hạng còn lại sẽ là bit bất kỳ được định địa 

chỉ trực tiếp. Lệnh không làm ảnh hưởng tới các thanh ghi khác hoặc các cờ khác. 

 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

MOV  C, bit 2 1 10100010 bbbbbbbb (C)<-(bit) 

MOV  bit, C 2 2 10010010 bbbbbbbb (bit)<-(C) 

 

Ví dụ: Thiết lập cờ nhớ bằng lệnh MOV 

   MOV  A, #80h ; (A) = 80h   

   MOV  C, Acc.7 ; (C) =(Acc.7)  = 1     

8.3.3. Lệnh di chuyển dạng Word  

Cú pháp câu lệnh:  MOV DPTR, #data16  

Chức năng: Giá trị 16 bit ở toán hạng thứ 2 trực tiếp trong câu lệnh được nạp vào 

thanh ghi DPTR. Hằng số 16 bit này được đặt ở byte 2 và byte 3 của lệnh. Byte 2 là byte 

cao được nạp cho thanh ghi DPH, byte 3 là byte thấp được nạp vào thanh ghi DPL. Lệnh 

này không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số byte Sốchu kỳ Mã lệnh   Hoạt động 

MOV  DPTR,#data16 3 2 10010000    dddddddd (C)<-(bit) 

 Ví dụ: Trỏ DPTR tới vùng dữ liệu có địa chỉ bắt đầu là 1020h 

- Cách 1: MOV  DPTR,#1020h ; (DPTR) = 1020h 

- Cách 2: MOV  DPH,#10h  ; (DPH) = 10h 

     MOV  DPL, #20h  ; (DPL) = 20h 
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3.3.4. Lệnh chuyển Byte mã lệnh 

Cú pháp câu lệnh:  MOVC  A, @A + <thanh ghi cơ sở>  

Chức năng: Nạp cho thanh ghi tích luỹ byte mã lệnh từ bộ nhớ chương trình. Địa chỉ 

của byte được tìm nạp trong bộ nhớ là tổng nội dung của thanh ghi A 8 bit với nội dung 

của thanh ghi cơ sở 16 bit (có thể là DPTR hoặc PC - thanh ghi  đếm chương trình). 

Trong trường hợp sau, PC được tăng để trỏ đến địa chỉ của lệnh tiếp theo ((PC)<-(PC+1)) 

trước khi được công với nội dung của thanh ghi A, còn thanh ghi DPTR không bị thay 

đổi. Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

MOVC A,@A+DPTR 1 2 10010011 (A)<((A)+(DPTR)) 

MOVC A,@A+PC 1 2 10000011 (A)<-((A)+(PC)) 

Ví dụ: Chuyển nội dung tại địa chỉ 1234h ở trong bộ nhớ chương trình ra cổng P1 

MOV  A, #0   ; (A) = 0 

MOV  DPTR, #1234h ; (DPTR) = 1234h 

   MOVC A, @A+DPTR ; (A) = ((DPTR)) 

   MOV  P1, A   ; (P1) = (A) 

3.3.5. Lệnh truy xuất dữ liệu ngoài 

Cú pháp câu lệnh:  MOVX <dest-byte>, <src-byte> 

Chức năng: Chuyển dữ liệu giữa thanh ghi tích luỹ với bộ nhớ ngoài. Các lệnh này 

được chia làm 2 loại, một loại cung cấp địa chỉ 8 bit và 1 loại cung cấp địa chỉ 16 bit. 

Nếu dữ liệu được chuyển là 8 bit, nội dung của R0 hoặc R1 trong băng thanh ghi hiện 

hành sẽ cung cấp địa chỉ 8 bit đa hợp với dữ liệu trên P0. 8 bit địa chỉ này đủ để mã hoá 

cho các cổng I/O mở rộng bên ngoài chip hoặc cho 1 dãy RAM kích thước tương đối 

nhỏ. Với các dãy RAM có kích thước lớn hơn một chút, một vài chân của cổng bất kỳ 

nào đó có thể được sử dụng để tạo ra các bit địa chỉ cao. Các chân này nên được điều 

khiển bởi 1 lệnh xuất đặt trước lệnh MOVX.  

Nếu dữ liệu được chuyển là 16 bit, thì DPTR tạo ra địa chỉ 16 bit. P2 xuất ra 8 bit địa 

chỉ cao (nội dung của DPH), còn P0 xuất ra 8 bit địa chỉ thấp đa hợp với dữ liệu.Thanh 

ghi chức năng đặc biệt P2 duy trì nội dung trước đó trong khi các bộ đệm xuất của P2 

đang phát các nội dung của DPH. Dạng này nhanh hơn và hiệu quả hơn khi truy xuất 

nhiều dãy dữ liệu rất lớn (lên đến 64 Kb) do ta không cần thêm lệnh để thiết lập các cổng 

khác.  

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

MOVX  A, @Ri 1 2 11100011 (A)<-((Ri)) 

MOVX  @Ri, A 1 2 11110011 ((Ri))<(A) 

MOVX  A, @DPTR 1 2 11100000 (A)<-((DPTR)) 

MOVX  @DPTR, A 1 2 11110000 ((DPTR))<-(A) 

 

Ví dụ: Chuyển nội dung 34h vào địa chỉ 1234h ở RAM ngoài  

   MOV  A, #34h  ; (A) = 34h 

   MOV  DPTR, #1234h ; (DPTR) = 1234h 

   MOVX @DPTR, A  ; ((DPTR)) = (A)  

 

3.3.6. Lệnh chuyển dữ liệu vào ngăn xếp 

Cú pháp câu lệnh:   PUSH  direct 
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Chức năng: Chuyển số liệu có trong câu lệnh vào ngăn xếp. Trước tiên, con trỏ ngăn 

xếp (SP) được tăng lên 1, sau đó số liệu sẽ được chuyển vào đỉnh của ngăn xếp mà địa 

chỉ đỉnh này được trỏ bởi SP. Ngăn xếp nằm ở RAM nội trú. 

Câu lệnh Số byte Số chu 

k

ỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

PUSH  direct 2 2 11000000 aaaaaaaa (SP)<-(SP+1) 

((SP))<-(direct) 

Ví dụ: Ghi giá trị 55h vào địa chỉ 35h của  ngăn xếp  

   MOV  SP,#34h ; (SP) = 34h 

   MOV  A, #55h ; (A) = 55h 

   PUSH  0E0h  ; (SP) = (SP) + 1 = 35h 

       ; ((SP)) = (A)  

Ta thấy rằng, khi lệnh PUSH được thực hiện thì giá trị mà SP đang trỏ sẽ tự động tăng 

lên 1 đơn vị. 

3.3.7. Lệnh chuyển dữ liệu ra khỏi ngăn xếp 

Cú pháp câu lệnh:   POP  direct 

Chức năng: Chuyển nội dung của ngăn xếp ở RAM trong, có địa chỉ được SP trỏ tới 

đến nơi có địa chỉ trực tiếp trong câu lệnh. Sau đó, con trỏ ngăn xếp (SP) được giảm đi 1. 

Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu 

k

ỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

POP  direct 2 2 11010000 aaaaaaaa (direct)<-((SP)) 

(SP)<-(SP-1) 

 

Ví dụ: Chuyển nội dung tại đỉnh ngăn xếp (có địa chỉ 20h) ra A  

   MOV  SP,#20h ; (SP) = 20h 

   POP  0E0h  ; (A) = ((SP)) 

       ; (SP) = (SP) -1= 1Fh 

Sau khi thực hiện lệnh POP thì giá trị của SP sẽ giảm đi 1 đơn vị. 

3.3.8. Lệnh hoán chuyển dữ liệu 

Cú pháp câu lệnh:  XCH  A, <byte> 

Chức năng: Hoán chuyển nội dung giữa thanh ghi A với thanh ghi hoặc bộ nhớ có địa 

chỉ chứa trong toán hạng thứ 2 của câu lệnh. Toán hạng thứ 2 có thể được định địa chỉ 

kiểu thanh ghi, thanh ghi trực tiếp hoặc thanh ghi gián tiếp. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

XCH   A, Rn 1 1 11001rrr (A)<-->(Rn) 

XCH   A, direct 2 1 11000101 aaaaaaaa (A) <-->(direct) 

XCH   A, @Ri 1 1 1100011i (A) <-->((Ri)) 

 

Ví dụ: Hoán chuyển nội dung của A với nội dung của R1 

    XCH  A, R1  ; (A)<-->(R1) 

Sau khi thực hiện lệnh XCH thì nội dung của A trước đây sẽ nằm trong thanh ghi R1 

còn nội dung của R1 sẽ được chuyển vào A. 

3.3.9. Lệnh hoán chuyển nội dung 4 bít thấp 

Cú pháp câu lệnh:   XCHD A, @Ri 
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Chức năng: Hoán chuyển 4 bit thấp nội dung trong thanh ghi A với ô nhớ của RAM 

bên trong, có địa chỉ được định gián tiếp qua thanh ghi được chỉ ra trong lệnh. Lệnh này 

không ảnh hưởng tới trạng thái các cờ và nửa cao của các thanh ghi trong lệnh. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

XCHD   A, @Ri 1 1 1101011i (A3-A0)<-->((Ri3-Ri0)) 

Ví dụ: Hoán chuyển 4 bit thấp của A với 4 bit thấp của R5 

    MOV  30h, R5 ; (30h) = (R5)  

    MOV  R0, #30h ; (R0) = 30h 

XCHD A, @R0 ; (A3-A0)<-->((R0.3-R0.0)) 

3.4. Nhóm lệnh số học 

3.4.1. Lệnh thực hiện phép cộng 

Cú pháp của câu lệnh: ADD A, <scr-byte> 

Chức năng: Cộng giá trị 1 byte ở địa chỉ được chỉ ra ở câu lệnh với nội dung trong 

thanh ghi tích luỹ, kết quả được lưu vào thanh ghi tích luỹ. Nếu có nhớ từ bit số 7 hoặc 

bit số 3 thì cờ nhớ  hoặc cờ nhớ phụ được thiết lập, ngược lại các cờ nêu trên được xoá. 

Khi cộng 2 số nguyên không dấu mà bị tràn thì cờ nhớ  cũng được thiết lập để cho ta biết 

phép toán bị tràn. Trường hợp thực hiện lệnh ADD mà có nhớ từ bit số 6 nhưng không có 

nhớ từ bit số 7, hoặc có nhớ từ bit số 7 nhưng không có nhớ từ bit số 6 thì cờ tràn sẽ được 

thiết lập, ngược lại thì OV bị xoá. Khi cộng 2 số nguyên có dấu mà tổng là 1 số âm thì 

OV được thiết lập. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

ADD  A, Rn 1 1 00101rrr (A)<- (A) + (Rn) 

ADD  A, direct 2 1 00100101 aaaaaaaa (A)<- (A) + (direct) 

ADD  A, @Ri 1 1 0010011i (A)<- (A) + ((Ri)) 

ADD  A, #data 2 1 00100100 dddddddd (A)<- (A) + #data 

 

Ví dụ 1: Thực hiện phép tính F =  25h + 34h 

  MOV    A, #25h ; (A) = 25h 

  ADD    A, #34h ; (A) = (A) + 34h = 59h 

      ; (PSW) = 00h 

Ví dụ 2: 

3.4.2. Lệnh cộng có nhớ 

Cú pháp của câu lệnh:  ADDC     A, <scr-byte> 

Chức năng: Cộng đồng thời nội dung của 1 byte ở địa chỉ được chỉ ra trong câu lệnh 

với nội dung chứa trong thanh ghi tích luỹ và cờ nhớ. Nếu có nhớ từ bit số 7 hoặc số 3 thì 

cờ nhớ hoặc cờ nhớ phụ được thiết lập bằng 1, ngược lại các cờ nêu trên bị xoá. Khi cộng 

các số nguyên không dấu mà bị tràn thì cờ nhớ cũng được thiết lập. Trường hợp thực hiện 

lệnh ADDC mà có nhớ từ bit số 6 nhưng không nhớ từ bit số 7, hoặc có nhớ từ bit só 7 

nhưng không nhớ từ bit số 6 thì cờ tràn sẽ được thiết lập, ngược lại cờ này bị xoá. Khi 

cộng các số nguyên có dấu mà tổng là 1 số âm thì OV được thiết lập.  

Câu lệnh Số byte Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

ADDC  A, Rn 1 1 00110rrr (A)<- (A) + (C) + (Rn) 

ADDC  A, direct 2 1 00110101 aaaaaaaa (A)<- (A) + (C) + (direct) 

ADDC  A, @Ri 1 1 0011011i (A)<- (A) + (C) + ((Ri)) 

ADDC  A, #data 2 1 00110100dddddddd (A)<- (A) + (C) + #data 
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Ví dụ: Thực hiện phép tính F =  25h + 34h + (C) 

   MOV  A, #25h ; (A) = 25h 

   SETB  C  ; (C) = 1  

   ADDC A, #34h ; (A) = (A) + 34h + (C) = 5Ah 

       ; (PSW) = 00h 

3.4.3. Lệnh thực hiện phép trừ 

Cú pháp của câu lệnh:  SUBB     A, <scr-byte> 

Chức năng: Trừ thanh ghi tích luỹ cho toán hạng thứ 2 và cờ nhớ, kết quả được lưu 

vào thanh ghi tích luỹ. Cờ nhớ được đặt bằng 1 nếu có số mượn được cần đến cho bit số 

7, ngược lại thì cờ nhớ bị xoá. Cờ nhớ phụ được thiết lập nếu có nhớ cho bit 3. Trường 

hợp thực hiện lệnh SUBB mà có số mượn được cần đến cho bit 7(không phải cho bit 6), 

hoặc  cho bit 6 (không phải cho bit 7) thì cờ tràn sẽ được thiết lập, ngược lại thì OV bị 

xoá. Khi trừ các số nguyên có dấu mà kết quả là 1 số âm thì OV được thiết lập.  

Câu lệnh Số byte Số chu 

kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

SUBB  A, Rn 1 1 10011rrr (A)<- (A) - (C) - (Rn) 

SUBB  A, direct 2 1 10010101 aaaaaaaa (A)<- (A) - (C) - (direct) 

SUBB  A, @Ri 1 1 1001011i (A)<- (A) - (C) - ((Ri)) 

SUBB  A, #data 2 1 10010100 dddddddd (A)<- (A) - (C) - #data 

 

Ví dụ: Thực hiện phép tính F =  95h - 34h 

   MOV  A, #95h ; (A) = 95h 

   SUBB  A, #34h ; (A) = (A) -  (C) - 34h = 61h 

       ; (PSW) = 05h  

3.4.4. Lệnh thực hiện phép nhân 

Cú pháp của câu lệnh:  MUL AB 

Chức năng: Nhân các số nguyên không dấu 8 bit trong thanh ghi tích luỹ với thanh 

ghi B. Byte thấp của kết quả 16 bit được lưu trong thanh ghi tích luỹ, còn byte cao được 

lưu trong thanh ghi B. Nếu kết quả lớn hơn 0FFh thì cờ tràn được thiết lập, cờ nhớ luôn 

bị xoá. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

MUL  AB 1 4 10100100 (B)<- byte cao của (A)x(B) 

(A)<- byte thấp của (A)x(B) 

 

Ví dụ: Thực hiện phép tính F = 80h x 90h 

   MOV  A, #80h ; (A) = 80h = 128  

   MOV  B,#90h ; (B) = 90h = 144 

   MUL  AB  ; (A) = 00h và (B) = 48h 

       ; F = 4800h = 18432 

       ; (PSW) = 04h 

3.4.5. Lệnh thực hiện phép chia 

Cú pháp của câu lệnh:  DIV  AB 

Chức năng: Chia số nguyên không dấu 8 bit trong thanh ghi tích luỹ cho số nguyên 

không dấu 8 bit trong thanh ghi B. Thương số được lưu trong thanh ghi tích luỹ, còn số 

dư được lưu trong thanh ghi B.  Cờ tràn và cờ nhớ bị xoá. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 
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DIV  AB 1 4 10000100 (A)<- thương của (A)/(B) 

(B)<- số dư của (A)/(B) 

 

Ví dụ1: Thực hiện phép tính F = 65 : 15 

   MOV  A, #65 ; (A) = 65 = 41h  

   MOV  B,#15  ; (B) = 15 = 0Fh 

   DIV  AB  ; (A) = 04h và (B) = 05h 

       ; F = 4 dư 5 

       ; (PSW) = 01h 

 

Ví dụ2:……………. 

3.4.6. Lệnh tăng lên 1 đơn vị 

Cú pháp của câu lệnh:  INC     <byte> 

Chức năng: Tăng giá trị của byte trong câu lệnh lên 1 đơn vị. Nếu giá trị ban đầu của 

byte là 0FFh, thì sau khi thực hiện lệnh INC nội dung của byte sẽ là 00h. Lệnh này không 

làm ảnh hưởng tới trạng thái các cờ.  

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

INC   A 1 1 00000100 (A)<- (A) + 1 

INC   Rn 1 1 00001rrr (Rn)<- (Rn) + 1 

INC   direct 2 1 00000101 

aaaaaaa

a 

(direct)<- (direct) + 

1 

INC   @Ri 1 1 0000011i ((Ri))<- ((Ri)) + 1 

 

Ví dụ: Tăng nội dung tại địa chỉ FEh của RAM nội lên 2 đơn vị 

   MOV  R1,#0FEh  ; (R1) = 0FEh 

   INC  @R1   ; (0FEh) = (0FEh) +1 

   INC  @R1   ; (0FEh) = (0FEh) +1  

3.4.7. Lệnh giảm đi 1 đơn vị 

Cú pháp của câu lệnh:  DEC     <byte> 

Chức năng: Giảm giá trị của byte trong câu lệnh xuống 1 đơn vị. Nếu giá trị ban đầu 

của byte là 00h, thì sau khi thực hiện lệnh DEC nội dung của byte sẽ là 0FFh. Lệnh này 

không làm ảnh hưởng tới trạng thái các cờ.  

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

DEC   A 1 1 00010100 (A)<- (A) - 1 

DEC  Rn 1 1 00011rrr (Rn)<- (Rn) - 1 

DEC  direct 2 1 00010101 aaaaaaaa (direct)<- (direct) - 1 

DEC  @Ri 1 1 0001011i ((Ri))<- ((Ri)) - 1 

 

Ví dụ 1: Giảm nội dung tại địa chỉ 7Eh của RAM nội đi 2 đơn vị 

   DEC  7Eh   ; (7Eh) = (7Eh) -1 

   DEC  7Eh   ; (0FEh) = (7Eh) -1  

Ví dụ 2 :   ……………… 

3.4.8. Lệnh tăng con trỏ dữ liệu( Dptr) 

Cú pháp của câu lệnh:  INC     DPTR 
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Chức năng: Tăng con trỏ dữ liệu lên 1 đơn vị. Khi byte thấp của con trỏ dữ liệu bị 

tràn, thì byte cao của con trỏ dữ liệu tăng lên 1 đơn vị. Lệnh này không ảnh hưởng tới 

trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

INC   DPTR 1 2 10100011 (DPTR)<- (DPTR) + 1 

 

Ví dụ: Tăng nội dung của DPTR lên 2 đơn vị 

   INC  DPTR ; (DPTR) = (DPTR) +1 

  INC  DPTR ; (DPTR) = (DPTR) +1 

3.4.9. Lệnh hiệu chỉnh số thập phân 

Cú pháp của câu lệnh:  DA  A 

Chức năng: Hiệu chỉnh thập phân nội dung 8 bit trong thanh ghi A sau khi thực hiện 

phép cộng.  

Nếu 4 bit thấp trong thanh ghi A có giá trị lớn hơn 9  hoặc cờ nhớ phụ được thiết lập 

thì phải cộng thêm 6 vào thanh ghi A để cho chữ số thập phân được chính xác. Phép cộng 

này sẽ đặt cờ nhớ nếu số nhớ từ 4 bit thấp chuyển đến tất cả 4 bit cao, ngược lại phép 

toán không xoá cờ nhớ. 

Nếu 4 bit cao trong thanh ghi A có giá trị lớn hơn 9 hoặc cờ nhớ (CF) được thiết lập, 

thì cũng phải cộng thêm 6 vào thanh ghi A. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

DA  A 1 1 11010100 
A<- Kq Byte thấp  

B<- Kq Byte cao 

 

Mô tả hoạt động:  

- Nếu [[(A3-A0)>9]hoặc[(AC)=1]] thì (A3-A0)<-( A3-A0) + 6 

- Nếu [[(A7-A4)>9]hoặc[(C)=1]] thì (A7-A4)<-( A7-A4) + 6 

Ví dụ: Hiệu chỉnh số thập phân sau khi thực hiện phép cộng có nhớ. 

  MOV  A,#56h ; (A) = 56h 

  SETB  C  ; (C) = 1 

  ADDC A,#67h ; (A) = 56h + (C) + 67h = 0BEh  

  DA  A  ; Eh+6= 4 nhớ 1 

      ; Bh+6+1 (gọi nhớ) = 2 nhớ 1 

      ; (C) = 1  

; (A) = 24h và chỉ ra các digit dạng                

; BCD của số thập phân 24 

Ví dụ 2 : ……. 

5.5. Nhóm lệnh lôgic học 

3.5.1. Lệnh AND Byte 

Cú pháp câu lệnh: ANL   <dest-byte>, <src-byte> 

Chức năng: Thực hiện phép toán logic AND theo mức bit giữa các biến dài 1 byte đã 

cho, kết quả được lưu vào toán hạng đích. Toán hạng nguồn cho phép 6 chế độ địa chỉ 

hoá. Khi toán hạng đích là thanh ghi tích luỹ thì toán hạng nguồn có thể là thanh ghi, trực 

tiếp, thanh ghi-gián tiếp hoặc tức thời. Khi toán hạng đích là địa chỉ trực tiếp thì toán 

hạng nguồn có thể là thanh ghi tích luỹ hoặc dữ liệu tức thời. Lệnh này không làm ảnh 

hưởng tới trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số  

byte 

Số  

chu 

Mã lệnh Hoạt động 
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k

ỳ 

ANL  A, Rn 1 1 01011rrr (A)<-(A) AND (Rn) 

ANL  A, direct 2 1 01010101 aaaaaaaa (A)<-(A) AND (dir.) 

ANL  A, @Ri 1 1 0101011i (A)<- (A)AND ((Ri)) 

ANL  A, #data 2 1 01010100 dddddddd (A)<- (A) AND #data 

ANL  direct, A 2 1 01010010 aaaaaaaa (dir.)<-(dir.)AND (A) 

ANL direct, 

#data 

3 2 01010011 aaaaaaaa dddddddd (dir)<(dir)AND#data 

Ví dụ 1: Thực hiện phép AND logic giữa 2 Byte 54h và 67h 

   MOV  A, #54h ; (A) = 54h 

   ANL  A, #67h ; (A) = 54h AND 67h =  44h  

Ví dụ 2: 

3.5.2 Lệnh OR Byte 

Cú pháp câu lệnh: ORL  <dest-byte>, <src-byte> 

Chức năng: Thực hiện phép toán logic OR theo mức bit giữa các biến dài 1 byte đã 

cho, kết quả được lưu vào toán hạng đích. Toán hạng nguồn cho phép 6 chế độ địa chỉ 

hoá. Khi toán hạng đích là thanh ghi tích luỹ thì toán hạng nguồn có thể là thanh ghi, trực 

tiếp, thanh ghi-gián tiếp hoặc tức thời. Khi toán hạng đích là địa chỉ trực tiếp thì toán 

hạng nguồn có thể là thanh ghi tích luỹ hoặc dữ liệu tức thời. Lệnh này không làm ảnh 

hưởng tới trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số 

byte 

Số  

chu 

k

ỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

ORL  A, Rn 1 1 01001rrr (A)<-(A) OR (Rn) 

ORL  A, direct 2 1 01000101 aaaaaaaa (A)<-(A) OR (dir.) 

ORL  A, @Ri 1 1 0100011i (A)<- (A) OR 

((Ri)) 

ORL  A, #data 2 1 01000100 dddddddd (A)<- (A) OR #data 

ORL  direct, A 2 1 01000010 aaaaaaaa (dir.)<-(dir.) OR 

(A) 

ORL direct, #data 3 2 01000011 aaaaaaaa dddddddd (dir.)<(dir.) OR 

#data 

 

Ví dụ: Thực hiện phép OR logic giữa 2 Byte 55h và 0A5h 

   MOV  A, #55h ; (A) = 55h 

   ORL  A, #0A5h ; (A) = 55h OR 0A5h = 0F5h  

3.5.3 Lệnh X-OR Byte 

Cú pháp câu lệnh: XRL     <dest-byte>, <src-byte> 

Chức năng: Thực hiện phép toán logic X-OR theo mức bit giữa các biến dài 1 byte đã 

cho, kết quả được lưu vào toán hạng đích. Toán hạng nguồn cho phép 6 chế độ địa chỉ 

hoá. Khi toán hạng đích là thanh ghi tích luỹ thì toán hạng nguồn có thể là thanh ghi, trực 

tiếp, thanh ghi-gián tiếp hoặc tức thời. Khi toán hạng đích là địa chỉ trực tiếp thì toán 

hạng nguồn có thể là thanh ghi tích luỹ hoặc dữ liệu tức thời. Lệnh này không làm ảnh 

hưởng tới trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số  Số  Mã lệnh Hoạt động 
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byte chu 

k

ỳ 

XRL  A, Rn 1 1 01101rrr (A)<-(A) XOR (Rn) 

XRL  A, direct 2 1 01100101 aaaaaaaa (A)<-(A) XOR (dir.) 

XRL  A, @Ri 1 1 0110011i (A)<- (A) XOR((Ri)) 

XRL  A, #data 2 1 01100100 dddddddd (A)<- (A) XOR #data 

XRL  direct, A 2 1 01100010 aaaaaaaa (dir.)<-(dir.)XOR(A) 

XRL  direct, 

#data 

3 2 01100011 aaaaaaaa 

dddddddd 

(dir.)<(dir.)XOR#data 

 

Ví dụ 1 :  Thực hiện hàm khác dấu giữa 2 Byte 67h và 78h 

   MOV  A, #67h ; (A) = 67h  

   XRL  A, #78h ; (A) = 67h XOR 78h = 1Fh 

Ví dụ 2 : 

3.5.4. Lệnh AND Bit 

Cú pháp câu lệnh: ANL  C, <src-bit> 

Chức năng: Thực hiện phép tính logic AND cho các biến mức bit. Nếu giá trị logic 

của toán hạng nguồn bằng 0, thì cờ nhớ bị xoá. Dấu “/” đứng trước 1 toán hạng cho biết 

bit nguồn được lấy bù trước khi thực hiện AND với cờ nhớ nhưng giá trị của bit nguồn 

không bị thay đổi bởi thao tác lấy bù. Lệnh này không làm ảnh hưởng tới trạng thái các 

cờ khác. Toán hạng nguồn chỉ được sử dụng kiểu định địa chỉ trực tiếp. 

Câu lệnh Số 

 byte 

Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

ANL  C, bit 2 2 10000010 bbbbbbbbb (C)<-(C) AND (bit) 

ANL  C, /bit 2 2 10110000 bbbbbbbbb (C)<-(C) AND NOT 

(bit) 

Ví dụ 1: Thực hiện cổng AND Logic với 2 đầu vào (P1.0 và P1.1) và 1 đầu ra (P1.2) 

  MOV  C, P1.0 ; (C) = (P1.0) 

  ANL  C, P1.1 ; (C) = (P1.0) AND (P1.1) 

  MOV  P1.2, C ; (P1.2) = (C) 

Ví dụ 2 : Dùng VĐK  chế tạo thành 2 con IC lôgic cổng OR 2 đầu vào 

3.5.5 Lệnh OR Bít 

Cú pháp câu lệnh: ORL  C, <src-bit> 

Chức năng: Thực hiện phép tính logic OR cho các biến mức bit. Nếu giá trị logic của 

toán hạng nguồn bằng 1, thì cờ nhớ được thiết lập. Dấu “/” đứng trước 1 toán hạng cho 

biết bit nguồn được lấy bù trước khi thực hiện OR với cờ nhớ nhưng giá trị của bit nguồn 

không bị thay đổi bởi thao tác lấy bù. Lệnh này không làm ảnh hưởng tới trạng thái các 

cờ khác.  

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

ORL  C, bit 2 2 01110010 bbbbbbbbb (C)<-(C) OR (bit) 

ORL  C, /bit 2 2 10100000 bbbbbbbbb (C)<-(C) OR NOT (bit) 

 

Ví dụ: Thực hiện cổng OR Logic với 2 đầu vào (P1.0 và P1.1) và 1 đầu ra (P1.2) 

  MOV  C, P1.0 ; (C) = (P1.0) 

  ORL  C, P1.1 ; (C) = (P1.0) OR (P1.1) 

  MOV  P1.2, C ; (P1.2) = (C) 
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8.5.6 Lệnh dịch trái thanh ghi A 

Cú pháp câu lệnh: RL A 

Chức năng: Nội dung trong thanh ghi A được dịch trái 1 bit. Bit 7 được quay đến vị 

trí của bit 0. Các cờ không bị ảnh hưởng. 

 
Câu lệnh Số 

 byte 

Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

RL   A 1 1 00100011 (An+1) <- (An), với n = 0…6 

(A0) <- (A7) 

  

Ví dụ:  MOV  A, #11111110b ; (A) = 11111110b 

   RL  A   ; (A) = 11111101b 

3.5.7 Lệnh dịch phải thanh ghi A 

Cú pháp câu lệnh:  RR  A 

Chức năng: Nội dung trong thanh ghi A được dịch sang phải 1 bit. Bit 0 được quay 

đến vị trí của bit 7. Các cờ không bị ảnh hưởng. 

 
Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

RR    A 1 1 00000011 (An) <- (An+1), với n = 0…6 

(A7) <- (A0) 

Ví dụ:  MOV  A, #01111111b ; (A) = 01111111b 

   RR  A   ; (A) = 10111111b 

3.5.8 Lệnh dịch trái thanh ghi A qua cờ CY 

Cú pháp câu lệnh:  RLC     A 

Chức năng: Nội dung trong thanh ghi A và cờ nhớ cùng được dịch trái 1 bit. Bit 7 

được chuyển đến cờ nhớ và trạng thái ban đầu của cờ nhớ được đưa về bit 0. Các cờ khác 

không bị ảnh hưởng. 

 
Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

RLC   A 1 1 00110011 (An+1) <- (An), với n = 0…6 

(A0) <- (C) còn (C) <- (A7) 

 

Ví dụ:  MOV  A, #11111110b ; (A) = 11111110b 

   MOV  C, ACC.0  ; (C) = 0 

   RLC  A   ; (A) = 11111100b  ;  và (C) = 1 

       

3.5.9 Lệnh dịch phải thanh ghi A qua cờ CY 

Cú pháp câu lệnh:  RRC       A 
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Chức năng: Nội dung trong thanh ghi A và cờ nhớ cùng được dịch phải 1 bit. Bit 0 

được chuyển đến cờ nhớ và trạng thái ban đầu của cờ nhớ được đưa về bit 7. Các cờ khác 

không bị ảnh hưởng. 

 
Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

RRC   A 1 1 00010011 (An) <- (An+1), với n = 0…6 

(A7) <- (C) còn (C) <- (A0) 

 

Ví dụ:  MOV  A, #01111111b ; (A) = 01111111b 

   MOV  C, ACC.7  ; (C) = 0 

   RRC  A   ; (A) = 00111111b ; và (C) = 1 

 

8.5.10 Lệnh hoán chuyển nội dung 2 nửa byte của A 

Cú pháp câu lệnh:  SWAP  A 

Chức năng: hoán chuyển nội dung 2 nửa thấp và cao (mỗi nửa 4 bit) của thanh ghi A 

(các bit từ 0 đến 3 và các bit từ 4 đến 7). Thao tác này còn được hiểu là quay thanh ghi A 

4 bit. Các cờ không bị ảnh hưởng. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

SWAP     A 1 1 11000100 (A3-A0) <- (A7-A4) 

 

 Ví dụ: Tráo đổi nội dung 2 nửa thấp và cao của Byte 56h 

   MOV  A, #56h ; (A) = 56h = 01010110b 

   SWAP A  ; (A) = 65h = 01100101b 

3.6. Nhóm lệnh rẽ nhánh 

3.6.1. Lệnh gọi ngắn 

Cú pháp câu lệnh:  ACALL addr11 

Chức năng: Gọi không điều kiện một chương trình con đặt tại địa chỉ được chỉ ra 

trong câu lệnh. Lệnh này tăng bộ đếm chương trình  thêm 2 đơn vị để PC chứa địa chỉ 

của lệnh kế lệnh ACALL, sau đó cất nội dung 16 bit của PC vào ngăn xếp (byte thấp cất 

trước) và tăng con trỏ ngăn xếp lên 2 đơn vị. Địa chỉ đích sẽ đựơc hình thành bằng cách 

ghép 5 bit cao của thanh ghi PC (sau khi được tăng), 3 bit cao của byte mã lệnh và byte 

thứ 2 của lệnh. Do đó chương trình con được gọi phải nằm trong đoạn 2 Kbyte của bộ 

nhớ chương trình chí it phải chứa lệnh đầu tiên của chương trình con này. Lệnh không 

làm ảnh hưởng tới các cờ. 

    Câu lệnh Số 

 byte 

Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

 

ACALL   addr11 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

aaa10001 

aaaaaa

aa 

(PC) <- (PC) + 2 

(SP) <- (SP) + 1 

((SP)) <- (PC7-PC0) 

(SP) <- (SP) + 1 

((SP)) <- (PC15-PC8) 

(PC10-PC0) <- (page 

address) 

  

Ví dụ:  
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Đ.Chỉ   Mã lệnh         Chương trình 

                                  $INCLUDE(REG51.INC) 

0000                        ORG  0000H  ; Bắt đầu ch.trình tại đ/c 0000h 

0000    758107                 MOV  SP,#07H ; (SP) = 07h 

0003    7901                  MOV  R1,#01H ; (R1) = 01h 

0005    1130                  ACALL GIAM_R1 ; Gọi ch.trình con GIAM_R1 

         ; (PC) = (PC) +2 = 0007h 

         ; (SP) = (SP) + 1 = 08h 

         ; (08h) = (PCL) = 07h 

         ; (SP) = (SP) + 1 = 09h 

         ; (09h) = (PCH) = 00h 

; (PC) = 0030h 

0007    80FE      STOP: JMP  STOP  ; Nhảy tại chỗ 

0030                        ORG  0030H 

0030    19          GIAM_R1: DEC  R1  ; Giảm R1 đi 1 đơn vị 

0031    22                    RET                                   ; Quay trở lại ch.trình chính 

   ; (PCH) = ((SP)) = (09h) = 00h 

   ; (SP) = (SP) -  1 = 08h 

   ; (PCL) = ((SP)) = (08h) = 07h 

   ; (SP) = (SP) -  1 = 07h 

     END  

3.6.2. Lệnh gọi dài 

Cú pháp câu lệnh:  LCALL addr16 

Chức năng: Gọi một chương trình con đặt tại địa chỉ được chỉ ra trong câu lệnh. Lệnh 

này tăng bộ đếm chương trình thêm 3 đơn vị để PC chứa địa chỉ của lệnh kế lệnh 

LCALL, sau đó cất nội dung 16 bit của PC vào ngăn xếp (byte thấp cất trước) và tăng 

con trỏ ngăn xếp lên 2 đơn vị. Tiếp theo nó sẽ chuyển byte thứ 2 và byte thứ 3 trong câu 

lệnh LCALL vào byte cao và byte thấp của PC. Việc thực thi chương trình tiếp tục với 

lệnh ở địa chỉ này. Như vậy chương trình con có thể bắt đầu bằng bất cứ nơi nào trong 

không gian bộ nhớ chương trình 64 Kbyte. Lệnh không làm ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số  

byte 

Số  

chu 

k

ỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

 

LCALL  addr16 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

00010010 aaaaaaaa aaaaaaaa 

(PC) <- (PC) + 3 

(SP) <- (SP) + 1 

((SP)) <- (PC7-PC0) 

(SP) <- (SP) + 1 

((SP)) <- (PC15-PC8) 

(PC) <- addr15-addr0 

 

Ví dụ:  

Đ.Chỉ   Mã lệnh         Chương trình 

                                             $INCLUDE(REG51.INC) 

0000                         ORG 0000H  ; Bắt đầu ch.trình 0000h 

0000    758107                 MOV  SP,#07H  ; (SP) = 07h 

0003    7901                  MOV  R1,#01H  ; (R1) = 01h 

0005    121130                  LCALL GIAM_R1  ; Gọi ch.trình con GIAM_R1 
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     ; (PC) = (PC) +3 = 0008h 

     ; (SP) = (SP) + 1 = 08h 

     ; (08h) = (PCL) = 08h 

     ; (SP) = (SP) + 1 = 09h 

     ; (09h) = (PCH) = 00h 

     ; (PC) = 1130h   

0008    80FE       STOP:  JMP  STOP 

1130                          ORG  1130H 

1130    19            GIAM_R1: DEC  R1 ; Giảm R1 đi 1 đơn vị 

1131    22                      RET   ; Quay trở lại ch.trình chính 

; (PCH) = ((SP)) = (09h) = 00h 

        ; (SP) = (SP) -  1 = 08h 

        ; (PCL) = ((SP)) = (08h) = 08h 

        ; (SP) = (SP) -  1 = 07h 

                               END  ; Kết thúc chương trình 

3.6.3. Lệnh nhảy vô điều kiện   

Cú pháp câu lệnh:  JMP rel    hoặc  LJMP Addr16     

Chức năng: Nhảy vô điều kiện đến một dịa chỉ nào đó 

8.6.4. Lệnh nhảy gián tiếp 

Cú pháp câu lệnh:  JMP @  A+DPTR 
Chức năng: Cộng giá trị không dấu 8 bit của thanh ghi A với con trỏ dữ liệu 16 bit và 

nạp kết quả vào bộ đếm chương trình, kết quả này chính là địa chỉ để nạp lệnh kế tiếp. 

Việc cộng 16 bit được thực hiện: Số nhớ từ 8 bit thấp được truyền đến tất cả các bit cao. 

Cả 2, thanh ghi A và DPTR đều không bị thay đổi. Lệnh này không ảnh hưởng tới trạng 

thái các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

JMP   @A+DPTR 1 2 01110011 (PC)<-(A)+(DPTR) 

 

Ví dụ: Nhảy tới câu lệnh có địa chỉ 1002h trong chương trình 

   ORG  0000h 

   MOV  DPTR,#1000h  ; (DPTR) = 1000h 

   MOV  A, #2   ; (A) = 2 

   JMP  @A+DPTR  ; (PC) = 1002h 

   ORG  1000h 

1000h:  MOV  R1,#55h  ; (R1) = 55h 

        ; Dòng lệnh này không được thực thi  

1002h:  MOV  R1,#45h  ; (R1) = 45h 

END 

3.6.5. Lệnh nhảy nếu cờ nhớ bằng 1 

Cú pháp câu lệnh:  JC rel 
Chức năng: Nếu cờ CY có giá trị bằng 1 thì nó nhảy tới địa chỉ đã xác định trong câu 

lệnh, ngược lại thì lệnh này được bỏ qua và nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp. Địa chỉ 

đích được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 2 của lệnh 

với nội dung trong PC (sau khi được tăng bởi 2). Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 
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JC   rel 

 

2 

 

2 

 

01000000 eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+2 

Nếu (C)=1 thì: 

  (PC)<- (PC) + rel 

  

Ví dụ 1  :  MOV   A ,# 00h 

 X0  : MOV   PSW ,# 80h 

    RLC    A 

JC       X0 

JMP    $ 

Ví dụ 2 :  …………… 

3.6.6. Lệnh nhảy nếu cờ nhớ bằng 0 

Cú pháp câu lệnh:  JNC rel 

Chức năng: Nếu cờ CY có giá trị bằng 0 thì nó nhảy tới địa chỉ đã xác định trong câu 

lệnh, ngược lại thì lệnh này được bỏ qua và nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp. Địa chỉ 

đích được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 2 của lệnh 

với nội dung trong PC (sau khi được tăng bởi 2). Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

 

JNC   rel 

 

2 

 

2 

 

01010000 eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+2 

Nếu (C)=0 thì: 

  (PC)<- (PC) + rel 

Ví dụ: tương tự như lệnh  JC 

3.6.7. Lệnh nhảy nếu một bít bằng 1 

Cú pháp câu lệnh:  JB bit, rel 
Chức năng: Nếu bit đã cho có giá trị bằng 1 thì nó nhảy tới địa chỉ đã xác định trong 

câu lệnh, ngược lại thì lệnh này được bỏ qua và nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp. Địa 

chỉ đích được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 3 của 

lệnh với nội dung trong PC (sau khi được tăng đến địa chỉ của byte đầu tiên của lệnh kế 

tiếp). Bit được kiểm tra không bị thay đổi, lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số 

 byte 

Số 

 chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

JB   bit, rel 

 

3 

 

2 

 

00100000 bbbbbbbbb 

eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+3 

Nếu (bit)=1 thì: 

  (PC)<-(PC) + rel 

  

Ví dụ 1: Thay đổi nội dung của cổng P1 theo trạng thái của bit P0.0, như sau: 

  - Nếu P0.0 = 0 thì P1 = 00h 

  - Nếu P0.0 = 1 thì P1 = 0FFh 

   ORG  0000h 

Lap:  JB  P0.0, nhan1 

   MOV  P1,#00h 

   JMP  lap 

Nhan1: MOV  P1,#0FFh 

   JMP  lap  

   END  

Ví dụ 2:  …………………………………. 

3.6.8. Lệnh nhảy nếu một bít bằng 0 
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Cú pháp câu lệnh:  JNB bit, rel 

Chức năng: Nếu bit đã cho có giá trị bằng 0 thì nó nhảy tới địa chỉ đã xác định trong 

câu lệnh, ngược lại thì lệnh này được bỏ qua và nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp. Địa 

chỉ đích được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 3 của 

lệnh với nội dung trong PC (sau khi được tăng đến địa chỉ của byte đầu tiên của lệnh kế 

tiếp). Bit được kiểm tra không bị thay đổi, lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Câu lệnh Số 

 

b

y

t

e 

Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

JNB   bit, rel 

 

3 

 

2 

 

00110000 bbbbbbbbb eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+3 

Nếu (bit)=0 thì: 

  (PC)<-(PC) + rel 

 

Ví dụ:  0RG   0000h 

 X0:  JNB   P3.2    , Hiển thị số 0 

Hiển thị số 1: ……….. 

JMP X0        . 

3.6.9. Lệnh nhảy nếu nội dung A khác 0 

Cú pháp câu lệnh:  JNZ rel 
Chức năng: Nếu có 1 hoặc nhiều bit của thanh ghi A có giá trị khác 0 thì nó nhảy tới 

địa chỉ đã xác định trong câu lệnh, ngược lại nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo. Địa 

chỉ đích được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 2 của 

lệnh với nội dung trong PC (sau khi được tăng bởi 2). Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 

Nội dung thanh ghi A không bị thay đổi. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

 

JNZ  rel 

 

2 

 

2 

 

01110000 eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+2 

Nếu (A) < > 0 thì: 

  (PC)<- (PC) + rel 

 Ví dụ:   

ORG  0000h  ; Bắt đầu chương trình tại đ/c 0000h 

   MOV  A, #0  ; (A) = 00h 

   MOV  R1,#5  ; (R1) = 5 

   JNZ  nhan1  ; Nhảy tới „nhan1‟ nếu (A) khác 0 

   DEC  R1  ; Giảm R1 đi 1 đơn vị 

   JMP  $  ; Nhảy tại chỗ 

Nhan1: INC  R1  ; Tăng nội dung R1 lên 1 đơn vị 

   JMP  $   ; Nhảy tại chỗ 

   END    ; Kết thúc chương trình 

       ; Kết quả: Do (A) khác 0 nên (R1) = 4. 

3.6.10. Lệnh nhảy nếu nội dung A bằng 0 

Cú pháp câu lệnh:  JZ rel 

Chức năng: Nếu tất cả các bit của thanh ghi A có giá trị bằng 0 thì nó nhảy tới địa chỉ 

đã xác định trong câu lệnh, ngược lại nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo. Địa chỉ đích 

được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 2 của lệnh với 
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nội dung trong PC (sau khi được tăng bởi 2). Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. Nội dung 

thanh ghi A không bị thay đổi. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

 

JZ  rel 

 

2 

 

2 

 

01100000 eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+2 

Nếu (A)=0 thì: 

  (PC)<- (PC) + rel 

 

 Ví dụ:  ORG  0000h  ; Bắt đầu chương trình tại đ/c 0000h 

   MOV  A, #0  ; (A) = 00h 

   MOV  R1,#5  ; (R1) = 5 

   JZ  nhan1  ; Nhảy tới „nhan1‟ nếu (A) = 0 

   DEC  R1  ; Giảm R1 đi 1 đơn vị 

   JMP  $  ; Nhảy tại chỗ 

Nhan1: INC  R1  ; Tăng nội dung R1 lên 1 đơn vị 

   JMP  $   ; Nhảy tại chỗ 

   END    ; Kết thúc chương trình 

; Kết quả: Do (A) = 0 nên (R1) = 6. 

3.6.11. Lệnh nhảy nếu một bít bằng 1 và xóa ngay bít đó 

Cú pháp câu lệnh:  JBC bit, rel 
Chức năng: Nếu bit đã cho có giá trị bằng 1 thì nó nhảy tới địa chỉ đã xác định trong 

câu lệnh và xoá bit này, ngược lại nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo. Địa chỉ đích 

được tính bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu (tương đối) trong byte thứ 3 của lệnh với 

nội dung trong PC (sau khi được tăng đến địa chỉ của byte đầu tiên của lệnh kế tiếp). 

Lệnh không ảnh hưởng tới các cờ. 
Câu lệnh Sốbyte Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

JBC   bit, 

re

l 

 

3 

 

2 

 

00010000 bbbbbbbbb eeeeeeee 

(PC)<-(PC)+3 

Nếu (bit)=1 thì:bit = 

0 

  (PC)<- (PC) + rel 

  

Ví dụ:  ORG  0000h 

   MOV  A,#10101010b ; (A) = 0AAh 

   JBC  ACC.1, nhan1 ; So sánh và nhảy 

   MOV  P1,#02h  ; (P1) = 02h 

   JMP  $   ; Nhảy tại chỗ 

Nhan1: MOV  P1,#01h  ;  (P1) = 01h 

   JMP  $   ; Nhảy tại chỗ 

   END     ; Kết thúc chương trình 

3.6.12. Lệnh giảm và nhảy nếu chưa bằng 0 

Cú pháp câu lệnh:  DJNZ <byte>, <rel-address> 
Chức năng: Giảm ô nhớ đi 1 và nhảy tới địa chỉ cho bởi toán hạng thứ 2 nếu như kết 

quả khác 0. Nếu kết quả ban đầu là 00h thì nó chuyển qua 0FFh. Địa chỉ đích được tính 

bằng cách cộng thêm độ lệch có dấu trong byte lệnh cuối cùng  với nội dung của PC (sau 

khi tăng PC tới byte đầu tiên của lệnh tiếp theo). Ngăn nhớ được giảm giá trị có thể là 1 

thanh ghi hoặc 1 byte địa chỉ trực tiếp. Lệnh này không ảnh hưởng tới trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số  

byte 

Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 
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DJNZ  Rn, rel 

 

 

2 2 11011rrr  eeeeeeee  (PC)<-(PC)+2 

(Rn)<- (Rn) - 1 

   Nếu (Rn) < > 0 thì: 

     (PC) <- (PC) + rel 

DJNZ  Direct, 

rel 

 

 

 

3 2 11010101 aaaaaaaa 

eeeeeeee  

(PC)<-(PC)+2 

(dir.)<- (dir.) - 1 

   Nếu (dir.) < > 0 thì: 

     (PC) <- (PC) + rel 

 

Ví dụ 1: Dịch trái thanh ghi A 7 lần. 

   MOV  R1,#7  ; Đặt giá trị ban đầu cho biến đếm 

   MOV  A,#01h ; Đặt giá trị ban đầu cho A 

Lap: RL  A  ; Dịch trái A 

   DJNZ  R1,lap ; Kiểm tra số lần dịch trái A 

   END    ; Kết thúc chương trình 

Ví dụ 2: Viết chương trình tạo thời gian trễ 1s sử dụng lệnh DJNZ 

3.6.13. Lệnh tạm ngưng hoạt động 

Cú pháp câu lệnh:  NOP 
Chức năng: Tạm ngừng hoạt động khi có lệnh này và chương trình sẽ tiếp tục được 

thực hiện ở lệnh tiếp theo. Lệnh này không ảnh hưởng tới trạng thái các thanh ghi và các 

cờ. 
Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

NOP 1 1 00000000 (PC)<-(PC)+2 

 Ví dụ: Tạo ra một xung có mức thấp tại bit P1.0 chính xác 4 chu kỳ máy. 

MOV    P1,# 0FEh  ; (P1.0) = 0 

NOP    ; tạm ngừng hoạt động  

NOP 

NOP 

MOV    P1,# 01h  ; (P1.0) = 1 

3.6.14. Lệnh nhảy nếu 2 toán hạng không bằng nhau 

Cú pháp câu lệnh:  CJNE <dest-byte>, <src-byte>, rel 

Chức năng: So sánh giá trị của 2 toán hạng đầu tiên, nếu 2 toán hạng không bằng 

nhau thì chương trình được rẽ nhánh. Địa chỉ đích rẽ nhánh được tính bằng cách cộng độ 

lệch tương đối (có dấu) trong byte sau cùng của lệnh với nội dung của PC (sau khi nội 

dung của PC được tăng đến địa chỉ bắt đầu của lệnh kế tiếp CJNZ). Cờ nhớ (CF) sẽ được 

thiết lập nếu như giá trị nguyên không dấu của toán hạng đích nhỏ hơn giá trị nguyên 

không dấu của toán hạng nguồn, ngược lại thì cờ này bị xoá. Lệnh này không làm thay 

đổi giá trị của các toán hạng 

 

Câu lệnh 
Số 

byte 

Số 

Chu 

kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 
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CJNE  A, direct, 

rel 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

10110101 aaaaaaaa 

eeeeeeee  

(PC)<-(PC)+3 

Nếu (A) < > (dir.) thì: 

(PC)<- (PC) + offset 

   Nếu (A) < (dir.) thì C 

=1 

   Ngược lại thì           C 

=1 

 

 

CJNE  A, #data, rel 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

10110100 dddddddd 

eeeeeeee  

(PC)<-(PC)+3 

Nếu (A) < > #data thì: 

  (PC)<- (PC) + offset 

  Nếu (A) < #data thì C=1 

  Ngược lại:               C =0 

 

 

 

CJNE  Rn, #data, 

rel 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10111rrr dddddddd 

eeeeeeee  

(PC)<-(PC)+3 

Nếu (Rn)< >#data 

thì:(PC)<- (PC) 

+ offset 

Nếu (Rn) < #data thì: C 

=1 

Ngược lại:                   C 

=0 

 

 

CJNE  @Ri, #data, 

rel 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1011011i dddddddd 

eeeeeeee  

 

(PC)<-(PC)+3 

Nếu ((Ri))< >#data thì: 

  (PC)<- (PC) + offset 

  Nếu ((Ri)) < #data thì:  

                        C = 1 

  Ngược lại:     C  =0 

  

Ví dụ 1: Dịch trái thanh ghi A 7 lần. 

   MOV  R1,#0  ; Đặt giá trị ban đầu cho biến đếm 

   MOV  A,#01h ; Đặt giá trị ban đầu cho A 

Lap: RL  A  ; Dịch trái A 

  INC  R1  ; Tăng biến đếm lên 1 đơn vị 

   CJNE  R1,#7,lap ; Kiểm tra số lần dịch trái A 

   END    ; Kết thúc chương trình 

Ví dụ 2: …………….. 

3.6.15. Lệnh kết thúc chương trình con 

Cú pháp câu lệnh:  RET 

Chức năng: Trở về từ chương trình con. Lệnh này được thực hiện sau khi thực hiện 

xong lệnh ACALL hoặc LCALL. RET lấy lại byte cao và byte thấp của PC từ ngăn xếp, 

giảm SP đI 2 đơn vị. Chương trình tiếp tục được thực hiện với lệnh có địa chỉ ở trong PC. 

Các cờ không bị ảnh hưởng. 

Câu lệnh Số  

byte 

Số  

chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

RET 

 

1 

 

2 

 

00100010 

(PC15-PC8) <- ((SP)) 

(SP) <- (SP) - 1 
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(PC7-PC0) <- ((SP)) 

(SP) <- (SP) - 1 

 

Ví dụ 1 : Xem ở các phần 8.6.1 và 8.6.2 

3.6.16. Lệnh kết thúc chương trình ngắt 

Cú pháp câu lệnh:  RETI 

Chức năng: Trở về từ chương trình con. RETI lấy lại byte cao và byte thấp của PC từ 

ngăn xếp, phục hồi logic ngắt để có thể nhận các ngắt khác có cùng mức ưu tiên ngắt với 

ngắt được xử lý, sau đó giảm SP đi 2 đơn vị. Chương trình tiếp tục được thực hiện với 

lệnh trước khi xử lý ngắt với địa chỉ ở trong PC. Các cờ không bị ảnh hưởng. 

Câu lệnh Số byte Số chu 

k

ỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

 

RETI 

 

1 

 

2 

 

00110010 

(PC15-PC8) <- ((SP)) 

(SP) <- (SP) - 1 

(PC7-PC0) <- ((SP)) 

(SP) <- (SP) - 1 

  

Ví dụ: Tương tự như lệnh RET 

3.7. Nhóm lệnh xử lý bít 

3.7.1. Lệnh thiết lập bít 

Cú pháp câu lệnh:  SETB  bit  

Chức năng: Thiết lập bit được chỉ ra trong câu lệnh lên mức logic 1. Lệnh này có thể 

thao tác trên cờ nhớ, hoặc trên 1 bit bất kỳ được định địa chỉ trực tiếp. Lệnh không làm 

ảnh hưởng tới trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

SETB  C 1 1 11010011 (C) <- 1 

SETB  bit 2 1 11010010 bbbbbbbb (bit) <- 1 

 

Ví dụ:  Setb  C  ; thiết lập cờ nhớ 

   Setb  P0.0  ; Thiết lập chân P0.0 

   Setb  EA    ; Thiết lập bít cho phép ngắt toàn cục 

3.7.2. Lệnh xóa bít 

Cú pháp câu lệnh:  CLR bit  

Chức năng: Xoá bit được chỉ ra trong câu lệnh về 0. Lệnh này có thể thao tác trên cờ 

nhớ, hoặc trên 1 bit bất kỳ được định địa chỉ trực tiếp. Lệnh không làm ảnh hưởng tới 

trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

CLR   C 1 1 11000011 (C) <- 0 

CLR   bit 2 1 11000010 

bbbbbbbb 

(bit) <- 0 

 

3.7.3. Lệnh lấy bù bít 

Cú pháp câu lệnh:  CPL  <bit>  

Chức năng: Lấy bù bit được chỉ ra trong câu lệnh. Một bit có giá trị 1 được đổi thành 

0 và ngược lại. Lệnh này có thể thao tác trên cờ nhớ, hoặc trên 1 bit bất kỳ được định địa 

chỉ trực tiếp. Lệnh không làm ảnh hưởng tới trạng tháI các cờ. 
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Câu lệnh Số 

 byte 

Số 

 chu kỳ 

Mã lệnh Hoạt động 

CPL  C 1 1 10110011 (C) <- NOT (C) 

CPL  bit 2 1 10110010 bbbbbbbb (bit) <- NOT (bit) 

 

Ví dụ: Tạo ra 4 xung xuất hiện ở bit 7 của cổng P1. Mỗi một xung 3 chu kỳ máy. 

  MOV  R1, #8 

Lap: CPL    P1.7 

      DJNZ  R1, lap 

3.7.4. Lệnh xóa thanh ghi A 

Cú pháp câu lệnh:  CLR   A  

Chức năng: Xoá nội dung thanh ghi tích luỹ về 0. Các cờ không bị ảnh hưởng. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

CLR   A 1 1 11100100 (A) <- 0 

 

Ví dụ:   MOV  A,#12h ; (A) = 12h 

CLR  A  ; (A) = 00h 

3.7.5. Lệnh lấy bù thanh ghi A 

Cú pháp câu lệnh:  CPL   A  

Chức năng: Lấy bù tất cả các bit của thanh ghi A. Lệnh không làm ảnh hưởng tới 

trạng thái các cờ. 

Câu lệnh Số byte Số chu kỳ Mã lệnh Hoạt động 

CPL  A 1 1 11110100 (A) <- NOT (A) 

  

Ví dụ:  MOV  A,#01010101b ; (A) = 01010101b 

   CPL  A   ; (A) = 10101010b 

3.8. Các bài tập áp dụng.  
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Chương 4  

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG 

4.1. Thuật toán chương trình. 

4.2. Trình tự các bước thiết kế một chương trình ứng dụng. 

4.3. Lập trình điều khiển các cổng của VĐK. 

4.3.1.  Lập trình điều khiển LED đơn 

4.3.2. Lập trình điều khiển LED 7 thanh. 

4.3.3. Lập trình điều khiển LED Ma trận 

4.4. Lập trình với các Timer. 

4.5. Lập trình với các ngắt. 

4.6. Hướng dẫn bài tập lớn (Hướng dẫn tự học theo nhóm). 

4.6.1. Bài tập 1: Thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển động cơ DC. 

  4.6.2. Bài tập 2: Thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển động cơ bước. 

  4.6.3. Bài tập 3: Thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển đèn giao thông. 

4.6.4. Bài tập 4: Thiết kế và lập trình hệ thống đếm, phân loại sản phẩm. 

4.6.5. Bài tập 5: Thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển đ ộng cơ 3 pha. 

4.6.7. Bài tập 6: Thiết kế và lập trình hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ 

4.7. Hướng dẫn định kỳ và kiểm tra tiến độ. 

4.8. Đánh giá kết quả thực hiện.bài tập lớn. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

NGÀNH ĐÀO TẠO: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, SPKT ĐIỆN – TIN, CƠ ĐIỆN TỬ 
CHUYÊN NGÀNH: KHỐI NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 
     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:  

VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN 
(Học phần bắt buộc) 

 
1. Tên học phần: Vi xử lý – vi điều khiển. 
2 . Số tín chỉ: 03; 3(3; 1,5; 6)/12 
3. Trình độ cho sinh viên năm thứ: 3 (Điện, Điện tử, SPKT Điện, SPKT Tin) 

hoặc 4 (Cơ điện tử). 
4. Phân bổ thời gian 

- Lên lớp lý thuyết: 3 (tiết/tuần) x 12 (tuần)  = 36 tiết. 
- Thảo luận:  1,5 (tiết/tuần) x 12 (tuần)    = 18 tiết. 

5. Các học phần học trước 
Kỹ thuật điện tử số. 

6. Học phần thay thế, học phần tương đương 
Vi xử lý – vi điều khiển (trong các chương trình 180 TC và 260 ĐVHT) 

7. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần sinh viên phải nắm được cấu trúc phần cứng của 

các bộ vi xử lý – vi điều khiển tiêu biểu: x86, 8051; Tổ chức bộ nhớ, tập lệnh, chế 
độ địa chỉ và lập trình cho chúng; Biết cách ghép nối với bộ nhớ và thiết bị ngoại vi; 
Biết khai thác khả năng ngắt và định thời. Có khả năng thiết kế và xây dựng modul 
(bao gồm cả phần cứng và phần mềm) sử dụng vi điều khiển cho bài toán cụ thể. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Tổng quan về các hệ đếm và biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý – vi 
điều khiển. Vi xử lý: Tổng quan về kiến trúc hệ vi xử lý; tổ chức phần cứng của 
CPU họ Intel 80x86, các chế độ đánh địa chỉ, tập lệnh, lập trình hợp ngữ (assembly) 
cho 80x86 với những bài toán đơn giản; một số vi mạch phụ trợ trong hệ vi xử lý. 
Vi điều khiển: Cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051; lập trình hợp ngữ cho 
vi điều khiển; hoạt động định thời, ngắt và truyền thông nối tiếp; giới thiệu một số 
họ vi xử lý thông dụng khác. Giới thiệu một số bài toán ứng dụng tiêu biểu. 



9. Nhiệm vụ của sinh viên 
1. Dự lớp ≥ 80 % tổng số thời lượng của học phần. 
2. Chuẩn bị thảo luận. 
3. Bài tập, Bài tập lớn (dài): Không 

10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính: 
[1] Bài giảng “Vi xử lý – vi điều khiển” 
- Sách tham khảo: 
[1] Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXB KHKT, 1997. 
[2] Tống Văn On, Họ vi điều khiển 8051, NXB KH&KT, 2005. 
[3] Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, Cấu trúc và lập trình họ vi điều 

khiển 8051, NXB KH&KT, 2004. 
[4] Michael Hordeski, Personal Computer Interfaces, Mc. Graw Hill, 1995. 
[5] http://picat.dieukhien.net 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm 
11.1. Các học phần lý thuyết 
• Tiêu chuẩn đánh giá 

1. Chuyên cần; 
2. Thảo luận, bài tập; 
3. Bài tập lớn (dài); 
4. Kiểm tra giữa học phần; 
5. Thi kết thúc học phần; 
6. Khác. 

• Thang điểm  
- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau: 

+ Kiểm tra giữa học phần: 20 %. 
+ Điểm thi kết thúc học phần: 80 %. 

 

http://picat.dieukhien.net/�


 

12. Nội dung chi tiết học phần và lịch trình giảng dạy 
Người biên soạn: ThS. Nguyễn Tuấn Anh  

ThS. Nguyễn Tuấn Linh 
   ThS. Nguyễn Văn Huy 

Th.S Tăng Cẩm Nhung 
Th.S Phùng Thị Thu Hiền 
ThS. Nguyễn Tiến Duy 

    

Tuần 
thứ 

Nội dung 

Tài liệu 
học tập, 

tham 
khảo 

Hình 
thức 
học 

1  

Chương I: Tổng quan về vi xử lý – vi điều khiển 
1.1. Giới thiệu chung về vi xử lý – vi điều khiển 

1.1.1. Tổng quan 
1.1.2. Lịch sử phát triển của các bộ xử lý 
1.1.3. Vi xử lý và vi điều khiển 

1.2. Cấu trúc chung của hệ vi xử lý 
1.2.1. Khối xử lý trung tâm (CPU) 
1.2.2. Bộ nhớ (Memory) 
1.2.3. Khối phối ghép vào/ra (I/O) 
1.2.4. Hệ thống bus 

1.3. Định dạng dữ liệu và biểu diễn thông tin trong 
hệ vi xử lý – vi điều khiển 
1.3.1. Các hệ đếm 
1.3.2. Biểu diễn số và ký tự 
1.3.3. Các phép toán số học trên hệ đếm nhị phân 

[1] - [4] Giảng 

2  

Chương II: Họ vi xử lý Intel 80x86 
2.1. Cấu trúc phần cứng của bộ vi xử lý 8086 

2.1.1. Tổng quan 
2.1.2. Cấu trúc bên trong và sự hoạt động 
2.1.3. Các chế độ địa chỉ 

[1] - [4] Giảng 

3  

2.2. Tập lệnh 
2.2.1. Giới thiệu chung 
2.2.2. Các nhóm lệnh 

2.3. Biểu đồ thời gian ghi/đọc 

[1] - [4] Giảng 

4  

2.4. Lập trình hợp ngữ (Assembly) cho vi xử lý 
80x86 
2.4.1. Giới thiệu chung về hợp ngữ 
2.4.2. Cấu trúc của chương trình hợp ngữ 

[1] - [4] Giảng 



2.4.3. Các cấu trúc điều khiển cơ bản 
2.4.4. Các bước khi lập trình 
2.4.5. Các bài tập ví dụ 

5  Thảo luận   

6  

Chương III: Hệ vi điều khiển onchip MCS 8051 
3.1. Giới thiệu chung về vi điều khiển 

3.1.1. Giới thiệu chung 
3.1.2. Khái niệm vi điều khiển 
3.1.3. Cấu trúc chung của vi điều khiển 

3.2. Kiến trúc vi điều khiển 8051 

[1] - [4] Giảng 

7           Kiến trúc vi điều khiển 8051 (tiếp) [1] - [4] Giảng 
8  Kiểm tra giữa kỳ    

9  
3.3. Tập lệnh 8051 và lập trình hợp ngữ cho 8051 

3.3.1. Tập lệnh 8051 
3.3.2. Thành phần ngôn ngữ assembly 

[1] - [4] Giảng 

10  3.4. Kiến trúc vi điều khiển 8051 [1] - [4] Giảng 

11  Thảo luận [1] - [4] 
Thảo 
luận 

12  Kiến trúc vi điều khiển 8051 (tiếp) [1] - [4] Giảng 

13  
Chương IV: Ứng dụng 
Thảo luận 

[1] - [4] 
Thảo 
luận 

14  Chương V: Các hệ VĐK tiên tiến [1] - [4] Giảng 

15  Thảo luận [1] - [4] 
Thảo 
luận 
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 Trong các sản phẩm dân dụng: 
o Nhà thông minh: 

 Cửa tự động 
 Khóa số 
 Tự động điều tiết ánh sáng thông minh (bật/tắt đèn theo thời gian, 

theo cường độ ánh sáng,...) 
 Điều khiển các thiết bị từ xa (qua điều khiển, qua tiếng vỗ tay,...) 
 Điều tiết hơi ẩm, điều tiết nhiệt độ, điều tiết không khí, gió 
 Hệ thống vệ sinh thông minh,... 

o Trong quảng cáo: 
 Các loại biển quảng cáo nháy chữ 
 Quảng cáo ma trận LED (một màu, 3 màu, đa màu) 
 Điều khiển máy cuốn bạt quảng cáo,... 

o Các máy móc dân dụng 
 Máy điều tiết độ ẩm cho vườn cây 
 Buồng ấp trứng gà/vịt 
 Đồng hồ số, đồng hồ số có điều khiển theo thời gian 

o Các sản phẩm giải trí 
 Máy nghe nhạc 
 Máy chơi game 
 Đầu thu kỹ thuật số, đầu thu set-top-box,... 

 Trong các thiết bị y tế: 
o Máy móc thiết bị hỗ trợ: máy đo nhịp tim, máy đo đường huyết, máy đo 

huyết áp, điện tim đồ, điện não đồ,… 
o Máy cắt/mài kính 
o Máy chụp chiếu (city, X-quang,...) 

 Các sản phẩm công nghiệp: 
o Điều khiển động cơ 
o Điều khiển số (PID, mờ,...) 
o Đo lường (đo điện áp, đo dòng điện, áp suất, nhiệt độ,...) 
o Cân băng tải, cân toa xe, cân ô tô,... 
o Máy cán thép: điều khiển động cơ máy cán, điều khiển máy quấn thép,.. 
o Làm bộ điều khiển trung tâm cho RoBot 
o Ổn định tốc độ động cơ 
o Đếm sản phẩm của 1 nhà máy, xí nghiệp,… 
o Máy vận hành tự động (dạng CNC) 
o ... 
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• Các mã hệ đếm thông dụng 
Hệ 10 Hệ 2 Hệ 8 Hệ 16 Binary-Coded Decimal Gray Code 7-Segment  

    8421 BCD EXCESS-3 abcdefg Display
0 0000 0 0 0000 0011 0011 0000 111111 0
1 0001 1 1 0001 0011 0100 0001 011000 1
2 0010 2 2 0010 0011 0101 0011 110110 2
3 0011 3 3 0011 0011 0110 0010 111100 3
4 0100 4 4 0100 0011 0111 0110 011001 4
5 0101 5 5 0101 0011 1000 0111 101101 5
6 0110 6 6 0110 0011 1001 0101 101111 6
7 0111 7 7 0111 0011 1010 0100 111000 7
8 1000 10 8 1000 0011 1011 1100 111111 8
9 1001 11 9 1001 0011 1100 1101 111001 9

10 1010 12 A 0001 0000 0100 0011 1111 111110 A
11 1011 13 B 0001 0001 0100 0100 1110 001111 B
12 1100 14 C 0001 0010 0100 0101 1010 000110 C
13 1101 15 D 0001 0011 0100 0110 1011 011110 D
14 1110 16 E 0001 0100 0100 0111 1001 110111 E
15 1111 17 F 0001 0101 0100 1000 1000 100011 F

Bảng 1-1. Giá trị tương ứng giữa các hệ số 
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Hình  1-8. Bảng mã ASCII có cả ký tự trong phần mở rộng 
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Hình  2-2.Sự hoạt động của CPU 

BIU có nhiệm vụ đưa ra địa chỉ, đọc mã lệnh từ bộ nhớ, đọc/ghi dữ liệu từ/vào 
cổng hoặc bộ nhớ. Bên trong BIU còn có bộ nhớ đệm lệnh (còn gọi là hàng đợi 
lệnh) dùng để chứa các lệnh đã đọc được nằm sẵn chờ EU xử lý. EU có nhiệm vụ 
cung cấp địa chỉ cho BIU để khối này đọc lệnh và dữ liệu, còn bản thân nó thì giải 
mã lệnh và thực hiện lệnh. Mã lệnh đọc vào từ bộ nhớ được đưa đến đầu vào của bộ 
giải mã (nằm trong khối điều khiển CU), các thông tin thu được từ đầu ra của bộ 
giải mã sẽ được đưa đến mạch tạo xung điều khiển để tạo ra các dãy xung khác 
nhau (tùy từng lệnh) điều khiển hoạt động của các bộ phận bên trong và bên ngoài 
CPU. Trong EU còn có khối tính toán số học và logic ALU dùng để thực hiện các 
thao tác khác nhau với các toán hạng của lệnh.  

2.1.2.1 Sơ đồ khối bên trong của 8086 

 Đơn vị giao tiếp Bus (BIU) 

BIU bao gồm các thanh ghi đoạn (segment registers: CS, DS, SS, ES), con trỏ 
lệnh IP (instruction pointer) và bộ điều khiển logic bus (bus control logic, BCL). 
Đơn vị giao diện BIU còn có bộ nhớ đệm cho mã lệnh. Bộ nhớ này có chiều dài 4 
byte (trong 8088) và 6 byte (trong 8086). Bộ nhớ đệm mã lệnh được nối với khối 
điều khển CB (control block) của đơn vị thực hiện lệnh EU. Bộ nhớ này lưu trữ tạm 
thời mã lệnh trong một dãy gọi là hàng đợi lệnh. Hàng đợi lệnh cho phép bộ vi xử lý 
có khả năng xử lý xen kẽ liên tục dòng mã lệnh (pipelining). Hoạt động của bộ CPU 
được chia làm ba giai đoạn: đọc mã lệnh (operation code fetching), giải mã lệnh 
(decording) và thực hiện lệnh (execution).  
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BIU đưa ra địa chỉ, đọc mã lệnh từ bộ nhớ, đọc/ghi dữ liệu từ các cổng vào hoặc 
bộ nhớ. Nói cách khác BIU chịu trách nhiệm đưa địa chỉ ra bus và trao đổi dữ liệu 
với bus. 

 
Hình  2-3.Sơ đồ khối bên trong 8086 

 Đơn vị xử lý lệnh (EU) 

Trong EU có khối điều khiển (control unit, CU). Chính tại bên trong khối 
điều khiển này có mạch giải mã lệnh. Mã lệnh đọc vào từ bộ nhớ được đưa đến đầu 
vào của bộ giải mã, các thông tin thu được từ đầu ra của nó sẽ được đưa đến mạch 
tạo xung điều khiển, kết quả thu được là các dãy xung khác nhau tuỳ theo mã lệnh, 
để điều khiển hoạt động của các bộ phận bên trong và bên ngoài CPU.  

Trong EU  có khối số học và lôgic (arithmatic and logic unit, ALU) chuyên 
thực hiện các phép tính số học và logic mã toán tử của nó nằm trong các thanh ghi 
đa năng. Kết quả thường được đặt về thanh ghi AX. 

 Ngoài ra trong EU còn có các thanh ghi đa năng (registers: AX, BX, CX, 
DX, SP, BP, SI, DI), thanh ghi cờ FR (flag register). 

Tóm lại, khi CPU hoạt động EU  sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ cho BIU để 
khối này đọc lệnh và dữ liệu, còn bản thân nó thì giải mã và thực hiện lệnh. 
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 Nhóm các thanh ghi  

Vi xử lý 8086 có tất cả 14 thanh ghi nội. Các thanh ghi này có thể phân nhóm 
như sau:  

-  Thanh ghi dữ liệu (data register)  
-  Thanh ghi chỉ số và con trỏ (index & pointer register)  
-  Thanh ghi đoạn (segment register)  
-  Thanh ghi cờ 

• Các thanh ghi dữ liệu  
Các thanh ghi dữ liệu gồm có các thanh ghi 16 bit AX, BX, CX và DX trong 

đó nửa cao và nửa thấp của mỗi thanh ghi có thể định địa chỉ một cách độc lập. Các 
nửa thanh ghi này (8 bit) có tên là AH và AL, BH và BL, CH và CL, DH và DL.  

Các thanh ghi này được sử dụng trong các phép toán số học và logic hay trong 
quá trình chuyển dữ liệu. 

Trong đó :  
AX (ACC – Accumulator): thanh ghi tích luỹ  
BX (Base): thanh ghi cơ sở  
CX (Count): đếm  
DX (Data): thanh ghi dữ liệu 

Ở “Bảng 2-1. Các thanh ghi” chỉ ra ứng dụng của các thanh ghi dữ liệu trong các 
phép toán như sau 

Thanh ghi Mục đích 
AX MUL, IMUL (toán hạng nguồn kích thước word)  

DIV, IDIV (toán hạng nguồn kích thước word)  
IN (nhập word)  
OUT (xuất word)  
CWD  
Các phép toán xử lý chuỗi (string) 

AL MUL, IMUL (toán hạng nguồn kích thước byte)  
DIV, IDIV (toán hạng nguồn kích thước byte)  
IN (nhập byte)  
OUT (xuất byte)  
XLAT  
AAA, AAD, AAM, AAS (các phép toán ASCII)  
CBW (đổi sang word)  
DAA, DAS (số thập phân)  



Bài giảng  Chương 2 
Vi xử lý  - Vi điều khiển  Họ vi xử lý Intel 80x86  

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa Điện tử   29 
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

có thể quản lý được. Các thanh ghi đoạn 16 bit sẽ chỉ ra địa chỉ đầu của 4 đoạn 
trong bộ nhớ, dung lượng lớn nhất của mỗi đoạn nhớ sẽ dài 216 = 64 Kbyte và tại 
một thời điểm nhất định bộ vi xử lý chỉ làm việc được với 4 đoạn nhớ 64Kbyte này. 
Việc thay đổi giá trị của các thanh ghi đoạn làm cho các đoạn có thể dịch chuyển 
linh hoạt trong không gian 1 Mbyte, vì vậy các đoạn có thể nằm cách nhau khi 
thông tin cần lưu trong chúng đòi hỏi dung lượng đủ 64 Kbyte hoặc cũng có thể 
nằm chồng nhau do có những đoạn không dùng hết độ dài 64 Kbyte và vì thế các 
đoạn khác có thể bắt đầu nối tiếp ngay sau đó. Địa chỉ của ô nhớ nằm ở đầu đoạn 
được ghi trong một thanh ghi đoạn 16 bit, địa chỉ này gọi là địa chỉ cơ sở. Mười sáu 
bit này tương ứng với các đường dây địa chỉ từ A4 đến A20. Như vậy giá trị vật lý 
của địa chỉ đoạn là giá trị trong thanh ghi đoạn dịch sang trái 4 vị trí. Điều này 
tương đương với phép nhân với 24 = 16. Địa chỉ của các ô nhớ khác nằm trong đoạn 
tính được bằng cách cộng thêm vào địa chỉ cơ sở một giá trị gọi là địa chỉ lệch hay 
độ lệch (offset), gọi như thế vì nó ứng với khoảng lệch của toạ độ một ô nhớ cụ thể 
nào đó so với ô đầu đoạn. Độ lệch này được xác định bởi các thanh ghi 16 bit khác 
đóng vai trò thanh ghi lệch (offset register). Nguyên  tắc này dẫn đến công thức tính 
địa chỉ vật lý (physical address) từ địa chỉ đoạn (segment) trong thanh ghi đoạn và 
địa chỉ lệch (offset) trong thanh ghi con trỏ như sau:  

Địa chỉ vật lý = Thanh ghi đoạn x 16 + Thanh ghi lệch 
 

• Thanh ghi cờ 
Các cờ chỉ thị tình trạng của bộ vi xử lý cũng như điều khiển sự hoạt động của 

nó. 
Một thanh ghi cờ là 1 flip-flop mà nó chỉ thị một số tình trạng được tạo bởi việc 

thực thi 1 lệnh hay các hoạt động điều khiển cụ thể của EU. Thanh ghi cờ 16-bit 
trong EU có 9 cờ. 

- Các cờ điều kiện - conditional flags: Có 6 cờ được gọi là cờ điều kiện. 
Chúng được lập hay xoá là bởi EU, dựa trên kết quả của các phép toán số 
học. 

- Cờ điều khiển - control flags : 3 cờ còn lại trong thanh ghi cờ được sử 
dụng để điều khiển một số hoạt động của vi xử lý. Chúng được gọi là các 
cờ điều khiển. 

Bit pos 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Func x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF

- Carry Flag (CF)- set by carry out of MSB. 
- Parity Flag (PF)- set if result has even parity. 
- Auxiliary carry Flag (AF)- for BCD 
- Zero Flag (ZF)- set if results = 0 
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- Sign Flag (SF) = MSB of result 
- TF- single step trap flag 
- IF- interrupt enable flag 
- DF- string direction flag 
- Overflow Flag (OF)- overflow flag 

• Các cờ điều kiện 
- Cờ nhớ - Carry flag (CF) – Cờ này được đặt lên 1 khi tính toán một số 

không dấu bị tràn. Ví dụ khi cộng dạng byte: 255+1 (kết quả không nằm 
trong vùng 0..255). Khi không tràn, cờ này đặt bằng 0 

- Cờ chẵn lẻ - parity flag (PF) – Cờ PF=1 khi số lượng bit “1” trong kết 
quả là chẵn, PF=0 khi số lượng bit “1” là lẻ. 

- Cờ nhớ phụ - auxiliary carry flag (AF)- có ý nghĩa quan trọng đối với 
phép cộng và phép trừ các số BCD; AF=1 khi nhóm 4 bit thấp (không 
dấu) tràn. Chỉ được sử dụng với lệnh thao tác với số BCD. 

- Cờ không - zero flag (ZF)- chỉ thị rằng kết qủa của phép toán số học hay 
logic là bằng 0. 

- Cờ dấu - sign flag (SF) - chỉ thị dấu số học của kết quả sau 1 phép toán 
số học. Nếu số là âm (MSB=1) thì SF=1 và ngược lại SF=0 khi MSB=0 

- Cờ tràn - overflow flag (OF)- Cờ tràn OF=1 khi tính toán tràn số âm. Ví 
dụ khi tính bới 2 byte: 100+50 (kết quả ngoài khoảng -128..127) 

• Các cờ điều khiển 
Các cờ điều khiển được lập hay xoá thông qua các lệnh đặc biệt trong chương 

trình người dùng. Ba cờ điều khiển là: 
- Cờ bẫy -  trap flag (TF) – Khi cờ TF=1, CPU sẽ chờ ngắt từ thiết bị ngoài. 
- Cờ ngắt - interrupt flag (IF) - được sử dụng để cho phép hay cấm ngắt của 

các chương trình; 
- Cờ hướng - direction flag (DF) - được sử dụng với các lệnh chuỗi, mảng dữ 

liệu, nếu DF=0 thực thi theo hướng tiến, DF=1 thự thi theo hướng lùi. 
Không có lệnh riêng để lập cờ TF.  
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Một lệnh có thể có độ dài một vài byte tuỳ theo bộ vi xử lý. Đối với vi xử lý 
8086 một lệnh có độ dài từ 1 đến 6 byte. Ta sẽ dùng lệnh MOV để giải thích cách 
ghi lệnh nói chung của 8086. 

1 0 0 0 1 0

D W MOD REG R/MOpcode

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

DispL DispH

HoÆc

§Þa chØ trùc tiÕp
    phÇn thÊp

Disp: Displacement (dÞch chuyÓn) §Þa chØ trùc tiÕp
    phÇn cao

 
Dạng thức các byte mã lệnh của lệnh MOV 

Từ đây ta thấy để mã hoá lệnh MOV cần ít nhất 2 byte. Trong đó 6 bit đầu dùng 
để chứa mã lệnh, 6 bit này luôn là 100010. đối với các thanh ghi đoạn thì điều này 
lại khác. Bit W dùng để chỉ ra rằng một byte (W=0) hoặc một từ (W=1) sẽ được 
chuyền đi. Trong thao tác chuyển dữ liệu, một toán hạng luôn bắt buộc phải là thanh 
ghi. Bộ vi xử lý sử dụng 2 hoặc 3 bit (REG) để mã hoá các thanh ghi trong CPU 
như sau: 

Thanh ghi đoạn Mã 
CS 01 
DS 11 
ES 00 
SS 10 

 
 
 

 
Bit D là hướng đi của dữ liệu. D = 1 thì dữ liệu đến thanh ghi, D = 0 thì dữ liệu 

đi ra từ thanh ghi. 
Hai bit MOD (chế độ) cùng với ba bit R/M (thanh ghi/bộ nhớ) tạo ra 5 bit dùng 

để chỉ ra chế độ địa chỉ cho các toán hạng của lệnh. Bảng 2.2 cho ta thấy cách mã 
hoá các chế độ địa chỉ. 

          MOD  
R/M 

00 01 10 11 

    W=0 W=1 

000 [BX+SI] [BX+SI]+d8 [BX+SI]+d16 AL AX 
001 [BX+DI] [BX+DI]+d8 [BX+DI]+d16 CL CX 
010 [BP+SI] [BP+SI]+d8 [BP+SI]+d16 DL DX 
011 [BP+DI] [BP+DI]+d8 [BP+DI]+d16 BL BX 

Thanh ghi Mã 
W = 1 W = 0  

AX AL 000 
BX BL 011 
CX CL 001 
DX DL 010 
SP AH 100 
DI BH 111 
BP CH 101 
SI DH 110 
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          MOD  
R/M 

00 01 10 11 

    W=0 W=1 

100 [SI] [SI]+d8 [SI]+d16 AH SP 
101 [DI] [DI]+d8 [DI]+d16 CH BP 
110 D16(đ/c trực tiếp) [BP]+d8 [BP]+d16 DH SI 
111 [BX] [BX]+d8 [BX]+d16 BH DI 

Bảng 2-2.Phối hợp MOD và R/M để tạo ra các chế độ địa chỉ 
Ví dụ 1: MOV CL, [BX] 

Byte 2Byte 1

Opcode R/MREGMODWD

010001 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

 
Mã lệnh MOV: 100010 
D = 1: Chuyển tới thanh ghi 
W = 0: Chuyển 1 byte 
MOD: ở chế độ 00 và R/M là 111 
REG: 001 mã hoá CL 

Ví dụ 2: MOV AH, 2Ah 

Byte 2Byte 1

Opcode R/MREGMODWD

010001 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1000 1 10 0

2Ah

Byte 3

 
Mã lệnh MOV: 100010 
D = 1: Chuyển tới thanh ghi 
W = 0: Chuyển 1 byte 
MOD: ởỷ chế độ 00 và R/M là 110: Địa chỉ trực tiếp 
REG: 100 mã hoá AH 
2Ah = 00101010 dữ liệu cần chuyển tới AH 

Ví dụ 3: MOV CX, [BX][SI]+DATA 
DATA là một biến trong bộ nhớ, đó là địa chỉ lệch và là một hằng (ví dụ như 
0BFF). 

Lệnh này sẽ sử dụng 4 byte tổ chức như sau: 
Byte 3

FFh

11 111 1 1 100010001111 0 0 0 1 0

D W MOD REG R/MOpcode

Byte 1 Byte 2

1000 0 10 1

0Bh

Byte 4

 
Mã lệnh MOV: 100010 
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Ví dụ: 
MOV CL, 100  ;chuyen 100 vao CL. 

MOV AX, 0BC8h  ;chuyen 0BC8h vao AX de roi 

MOV DS, AX  ;copy noi dung AX vao DS (vi  

;khong duoc chuyen truc tiep vao thanh ghi doan).       

MOV [BX], 20 ;chuyen 20 vao o nho tai dia chi DS:BX. 

 CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ TRỰC TIẾP 

Trong chế độ địa chỉ này một toán hạng chứa địa chỉ lệch của ô nhớ dùng chứa 
dữ liệu, còn toán hạng kia có thể là thanh ghi mà không được là ô nhớ. 

Ví dụ: 
MOV AL, [0243H];chuyen noi dung o nho DS:0243 vao AL 

MOV [4320], CX ;chuyen noi dung CX vao hai o nho  

     ;lien tiep DS:4320 va DS:4321 

 CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ GIÁN TIẾP QUA THANH GHI 

Trong chế độ địa chỉ này một toán hạng là một thanh ghi được sử dụng để chứa 
địa chỉ lệch của ô nhớ dữ liệu, còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi mà không 
được là ô nhớ.  Ví dụ: 
MOV AL, [BX] ;copy noi dung o nho co dia chi DS:BX  

MOV [SI], CL ;copy noi dung CL vao o nho co dia ch 

;DS:SI 

MOV [DI], AX ;copy noi dung AX vao hai o nho lien  

    ;tiep co dia chi DS:DI va DS:(DI+1) 

 CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI CƠ SỞ 

Trong chế độ địa chỉ này các thanh ghi cơ sở như BX và BP và các hằng 
số biểu diễn các giá trị dịch chuyển được dùng để tính địa chỉ hiệu dụng của 
toán hạng trong các vùng nhớ DS và SS.   Ví dụ: 

MOV CX, [BX]+10 ;copy noi dung hai o nho lien tiep  

;co dia chi DS:BX+10 va DS:BX+11 

;vao CX 

MOV CX, [BX+10] ;cach viet khac cua lenh tren 

MOV CX, 10+[BX] ;cach viet khac cua lenh tren 

MOV AL, [BP]+5 ;chuyen noi dung o nho co dia chi  

;SS:BP+5 vao AL 

Quan sát trên ta thấy: 10 và 5 là các dịch chuyển của các toán hạng tương 
ứng.    BX+10, BP+5 gọi là địa chỉ hiệu dụng. 

DS:BX+10, SS:BP+5 chính là địa chỉ logic ứng với địa chỉ vật lý. 

 CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI CHỈ SỐ 

Trong chế độ địa chỉ này các thanh ghi chỉ số như SI và DI và các hằng số biểu 
diễn các giá trị dịch chuyển được dùng để tính địa chỉ hiệu dụng của toán hạng 
trong các vùng nhớ DS.  Ví dụ 
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MOV CX, [SI]+10 ;copy noi dung hai o nho lien tiep 

   ;co dia chi DS:SI+10 va DS:SI+11 vao CX 

MOV CX, [SI +10] ;cach viet khac cua lenh tren 

MOV CX, 10+[SI] ;cach viet khac cua lenh tren 

MOV AL, [DI]+5 ;chuyen noi dung o nho co dia chi  

;DS:DI+5 vao AL 

 CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI CHỈ SỐ CƠ SỞ 

Kết hợp hai chế độ địa chỉ chỉ số và cơ sở ta có chế độ địa chỉ chỉ số cơ sở. 
Trong chế độ này ta dùng cả hai thanh ghi cơ sở lẫn thanh ghi chỉ số để tính địa chỉ 
của toán hạng. Nếu ta dùng thêm cả thành phần biểu diễn sự dịch chuyển của địa 
chỉ thì ta có chế độ địa chỉ tổng hợp nhất: Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở.  
Ví dụ:   MOV BX, [BX]+[SI]+10 ;chuyen noi dung hai o nho 

;lien tiep co dia chi DS:BX+SI+10 va DS:BX+SI+11 vao CX 

MOV AL, [BP+DI+5] ;copy nội dung ô thứ: DS:BP+DI+5 vao AL 
Các chế độ địa chỉ đã trình bày ở trên có thể tóm tắt lại trong bảng sau: 

Chế độ địa chỉ Toán hạng Thanh ghi đoạn ngầm định 
Thanh ghi Reg  

Tức thì Data  
Trực tiếp [offset] DS 

Gián tiếp qua thanh ghi 
[BX] 
[SI] 
[DI] 

DS 
DS 
DS 

Tương đối cơ sở 
[BX]+Disp 
[BP]+Disp 

DS 
SS 

Tương đối chỉ số 
[DI]+Disp 
[SI]+Disp 

DS 
DS 

Tương đối chỉ số cơ sở 

[BX]+[DI]+Disp 
[BX]+[SI]+Disp 
[BP]+[DI]+Disp 
[BP]+[SI]+Disp 

DS 
DS 
SS 
SS 

Bảng 2-3. Các chế độ địa chỉ 
Chú ý: Reg: Thanh ghi, Data: Dữ liệu tức thì, Disp: Dịch chuyển. 

 CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ CHUỖI (STRING) – MẢNG 

Một chuỗi (string) là một dãy các byte hoặc word liên tiếp trong bộ nhớ. Các 
lệnh thao tác với chuỗi không sử dụng bất kỳ một chế độ địa chỉ nào ở trên. Một 
chuỗi có thể có độ dài tối đa lên tới 64K-bytes (một segments). Chế độ địa chỉ chuỗi 
sử dụng các thanh ghi SI, DI, DS và ES. Với tất cả các lệnh thao tác chuỗi đều sử 
dụng SI để trỏ vào byte đầu tiên của chuỗi nguồn và DI trỏ vào byte đầu tiên của 
chuỗi đích. 
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Lệnh IN truyền một byte hoặc một từ từ một cổng vào lần lượt tới thanh 
ghi AL hoặc AX. Địa chỉ của cổng có thể được xác định là một hằng tức thì kiểu 
byte cho phép truy nhập các cổng từ 0…255 hoặc thông qua một số đã được đưa 
ra trước đó trong thanh ghi DX mà cho phép truy nhập các cổng từ 0…65535. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

IN AL, 45H ;doc mot byte tu mot cong duoc xac 

;dinh trong che do tuc thi 

IN AX, 0046H ;doc hai byte tu mot cong duoc xac 

;dinh trong che do tuc thi 

IN AX, DX ;doc mot tu tu mot cong dang bien 

4. POP – Pop word from top of Stack (lấy lại 1 từ vào thanh ghi từ đỉnh ngăn xếp) 

Dạng lệnh: POP Đích 
Mô tả:  

Đích←{SP} 

SP←SP+2 
Toán hạng đích đích có thể là các thanh ghi đa năng, thanh ghi đoạn (nhưng 

không được là thanh ghi đoạn mã CS) hoặc ô nhớ. 
Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 
POP DX ;lay 2 byte tu dinh ngan xep dua vao DX 

5. PUSH – Push word on the Stack (cất 1 từ vào ngăn xếp) 

Dạng lệnh: PUSH Nguồn 
Mô tả:  

SP←SP-2 

Nguồn→{SP} 
Toán hạng đích đích có thể là các thanh ghi đa năng, thanh ghi đoạn(kể cả 

CS) hoặc ô nhớ. 
Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

PUSH   BX 

;cat BX vao ngan xep tai vi tri do SP chi ra 

2.3.2.2 Nhóm các lệnh tính toán số học 
6. ADC – Add with Carry (cộng có nhớ) 

Dạng lệnh: ADC Đích, Nguồn 

Mô tả:  Đích ← Đích + Nguồn + CF 
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Cộng hai toán hạng Đích và Nguồn với cờ CF kết quả lưu vào Đích. 
Các cờ bị thay đổi: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

Ví dụ: 
ADC AL, 74H ;AL←AL+74+CF 

ADC CL, BL ;CL←CL+BL+CF 

ADC DL, [SI] ;DL←DL+(DS:SI)+CF 

7. ADD – Add (cộng hai toán hạng) 

Dạng lệnh: ADD Đích, Nguồn 

Mô tả:  Đích ← Đích + Nguồn  
Cộng hai toán hạng đích và Nguồn kết quả lưu vào đích. 
Các cờ bị thay đổi: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

ADD DX, CX ;DX←DX+CX 

ADD AX, 400 ;AX←AX+400 

8. DEC – Decrement (giảm byte hay word đi một giá trị) 

Dạng lệnh: DEC Đích 
DEC trừ toán hạng Đích đi 1. Toán hạng Đích có thể là byte hay word. 
Các cờ bị thay đổi: AF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

MOV BX, 1200H ;chuyen 1200H vao BX 

DEC BX  ;BX=11FFH 

9. DIV – Division (chia không dấu) 

Dạng lệnh: DIV Nguồn 
Toán hạng Nguồn là số chia. Tuỳ theo độ dài toán hạng Nguồn ta có hai 

trường hợp bố trí phép chia. 
- Nếu Nguồn là là số 8 bit: AX/Nguồn, thương để vào AL, số dư để vào AH 
- Nếu Nguồn là số 16 bit: DXAX/Nguồn, thương để vào AX, số dư để vào DX 

Nếu thương không phải là số nguyên nó được làm tròn theo số nguyên sát 
dưới. Nếu Nguồn bằng 0 hoặc thương thu được lớn hơn FFH hoặc FFFFH (tuỳ theo 
độ dài của toán hạng Nguồn) thì 8086 thực hiện lệnh ngắt INT 0. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

MOV AX, 0033H ;chuyen 0033H vao AX 

MOV BL, 25 

DIV BL  ;AL=02H va AH=01H 

10. INC – Increment (tăng toán hạng lên 1) 

Dạng lệnh: INC đích 
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Mô tả:  Đích ← Đích + 1 
Lệnh này tăng đích lên 1, tương đương với việc ADD đích, 1 nhưng chạy 

nhanh hơn. 
Các cờ bị thay đổi: AF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

INC AL 

INC BX 

11. MUL – Multiply unsigned byte or word (nhân số không dấu) 

Dạng lệnh: MUL Nguồn 
Thực hiện phép nhân không dấu với toán hạng Nguồn (ô nhớ hoặc thanh 

ghi) với thanh ghi tổng. 
- Nếu Nguồn là số 8 bit: AL*Nguồn. Số bị nhân phải là số 8 bit đặt trong 

AL, sau khi nhân tích lưu vào AX 
- Nếu Nguồn là số 16 bit: AX*Nguồn. Số bị nhân phải là số 16 bit đặt 

trong AX, sau khi nhân tích lưu vào DXAX. 
Nếu byte cao (hoặc 16 bit cao) của 16 (hoặc 32) bit kết quả chứa 0 thì 

CF=OF=0. 
Các cờ bị thay đổi: CF, OF. 
Ví dụ: 

MUL CX ;AXxCX → DXAX 

MUL BL ;ALxBL → AX 

12. NEG – Negation (lấy bù hai của một toán hạng, đảo dấu của một toán hạng). 

Dạng lệnh: NEG Đích 

Mô tả:  Đích←0-Đích 
NEG lấy 0 trừ cho đích (có thể là 1 byte hoặc 1 từ) và trả lại kết quả cho 

toán hạng đích, nếu ta lấy bù hai của -128 hoặc -32768 ta sẽ được kết quả không 
đổi nhưng OF=1 để báo là kết quả bị tràn vì số dương lớn nhất biểu diễn được là 
+127 và +32767. 

Các cờ bị thay đổi: AF, CF, OF, PF, SF, ZF 
Ví dụ: 

NEG AL ;AL←0-(AL) 

13. SUB – Substract (trừ hai toán hạng) 

Dạng lệnh: SUB Đích, Nguồn 

Mô tả:  Đích←Đích - Nguồn 
Toán hạng đích vào Nguồn phải chứa cùng một loại dữ liệu và không 

được đồng thời là hai ô nhớ, cũng không được là thanh ghi đoạn. 
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Các cờ bị thay đổi: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

SUB AL, 78H ;AL←AL-78H 

SUB BL, CL ;BL←BL-CL 

SUB DL, [SI] ;DL←DL-{DS:SI} 

2.3.2.3 Nhóm các lệnh tính toán logic 
14. AND (phép và logic) 

Dạng lệnh: AND Đích, Nguồn 

Mô tả:  Đích ← Đích ^ Nguồn  
Thực hiện phép và logic hai toán hạng và lưu kết quả vào toán hạng đích. 

Người ta thường sử dụng để che đi/giữ lại một vài bit nào đó của một toán hạng 
bằng cách nhân logic toán hạng đó với toán hạng tức thì có các bit 0/1 ở các vị 
trí cần che đi/giữ lại tương ứng. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

AND DX, CX ;DX←DX AND CX theo tung bit 

AND AL, 0FH ;che 4 bit cao cua AL 

15. NOT – Logical Negation (phủ định logic) 

Dạng lệnh: NOT Đích 
NOT đảo các giá trị của các bit của toán hạng đích. 
Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

MOV AL, 02H ;AL=(0000 0010)B 

NOT AL  ;AL=(1111 1101)B 

16. OR – Logic OR (phép hoặc logic) 

Dạng lệnh: OR Đích, Nguồn 

Mô tả:  Đích = Đích ∨ Nguồn 
Toán hạng Đích và Nguồn phải chứa dữ liệu cùng độ dài và không được 

phép đồng thời là hai ô nhớ và cũng không được là thanh ghi đoạn. Phép OR 
thường dùng để lập một vài bit nào đó của toán hạng bằng cách cộng logic toán 
hạng đó với các toán hạng tức thời có các bit 1 tại vị trí tương ứng cần thiết lập. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

OR AX, BX ;AX←AX∨BX theo tung bit 
OR CL, 30H ;lap bit b4 va b5 cua CL len 1 
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2.3.2.4 Nhóm các lệnh dịch, quay toán hạng 
17. RCL – Rotate though CF to the Left (quay trái thông qua cờ nhớ) 

Dạng lệnh: RCL Đích, CL 
Mô tả: 

MSB LSBCF

 
Lệnh này để quay toán hạng sang trái thông qua cờ CF, CL phải được 

chứa sẵn số lần quay. Trong trường hợp quay 1 lần có thể viết RCL Đích, 1 
Nếu số lần quay là 9 thì toán hạng không đổi vì cặp CF và toán hạng 

quay đúng một vòng (nếu toán hạng đích là 8 bit). 

Sau lệnh RCL cờ CF mang giá trị cũ của MSB, còn cờ OF←1 nếu sau 
khi quay 1 lần mà bit MSB bị thay đổi so với trước khi quay, cờ OF sẽ không 
được xác định sau nhiều lần quay. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, SF, ZF, PF.  Ví dụ: 
MOV CL, 3 ;so lan quay la 3 

RCL AL, CL 

Trước khi thực hiện lệnh: AL = 01011110, CF = 0. 
Sau khi thực hiện lệnh: AL = 11110001, CF = 0. 

18. RCR – Rotate though CF to the Right (quay phải thông qua cờ nhớ) 

Dạng lệnh: RCR Đích, CL 
Mô tả: 

MSB LSBCF

 
Lệnh này để quay toán hạng sang phải thông qua cờ CF, CL phải được 

chứa sẵn số lần quay. Trong trường hợp quay 1 lần có thể viết RCR Đích, 1 
Nếu số lần quay là 9 thì toán hạng không đổi vì cặp CF và toán hạng 

quay đúng một vòng (nếu toán hạng đích là 8 bit). 

Sau lệnh RCR cờ CF mang giá trị cũ của LSB, còn cờ OF←1 nếu sau khi 
quay 1 lần mà bit MSB bị thay đổi so với trước khi quay, cờ OF sẽ không được 
xác định sau nhiều lần quay. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, SF, ZF, PF. 
Ví dụ: 

MOV CL, 2 ;so lan quay la 2 

RCR AL, CL 
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Trước khi thực hiện lệnh: AL = 11000010, CF = 1. 
Sau khi thực hiện lệnh: AL = 01110000, CF = 1. 

19. ROL – Rotate all bit to the Left (quay vòng sang trái). 

Dạng lệnh: ROL Đích, CL. 
Mô tả: 

CF MSB LSB

 
Lệnh này dùng để quay vòng toán hạng sang trái, MSB được đưa sang cờ 

CF và LSB. CL phải chứa sẵn số lần quay mong muốn. Trong trường hợp quay 
1 lần có thể viết ROL Đích, 1. Nếu số lần quay là 8 (CL=8) thì toán hạng không 
đổi vì toán hạng quay đúng một vòng (nếu toán hạng đích là 8 bit), còn nếu 
CL=4 thì 4 bit cao đổi chỗ cho 4 bit thấp. 

Sau lệnh ROL cờ CF mang giá trị cũ của MSB, còn cờ OF←1 nếu sau 
khi quay 1 lần mà bit MSB bị thay đổi so với trước khi quay, cờ OF sẽ không 
được xác định sau nhiều lần quay. Lệnh này thường dùng để tạo cờ CF từ giá trị 
của MSB làm điều kiện cho lệnh nhảy có điều kiện. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, SF, ZF, PF. 
Ví dụ: 

MOV CL, 2 ;so lan quay la 2 

ROL AL, CL 

Trước khi thực hiện lệnh: AL = 11001100, CF = 1 
Sau khi thực hiện lệnh: AL = 00110011, CF = 1 

20. ROR – Rotate all bit to the Left (quay vòng sang phải). 

Dạng lệnh: ROR Đích, CL 
Mô tả: 

MSB LSB CF

 
Lệnh này dùng để quay vòng toán hạng sang phải, LSB được đưa sang cờ 

CF và MSB. CL phải chứa sẵn số lần quay mong muốn. Trong trường hợp quay 
1 lần có thể viết ROR Đích, 1. Nếu số lần quay là 8 (CL=8) thì toán hạng không 
đổi vì toán hạng quay đúng một vòng (nếu toán hạng đích là 8 bit), còn nếu 
CL=4 thì 4 bit cao đổi chỗ cho 4 bit thấp. 

Sau lệnh ROR cờ CF mang giá trị cũ của LSB, còn cờ OF←1 nếu sau khi 
quay 1 lần mà bit MSB bị thay đổi so với trước khi quay, cờ OF sẽ không được 
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xác định sau nhiều lần quay. Lệnh này thường dùng để tạo cờ CF từ giá trị của 
LSB làm điều kiện cho lệnh nhảy có điều kiện. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, SF, ZF, PF. 
Ví dụ: 

MOV CL, 2 ;so lan quay la 2 

ROR AL, CL 

Trước khi thực hiện lệnh: AL = 11001100, CF = 0 
Sau khi thực hiện lệnh: AL = 00110011, CF = 0 

21. SAL/SHL - Shift Arithmetically Left (dịch trái số học)/Shift Logically Left 
(dịch trái logic). 

Dạng lệnh: 
SAL Đích, CL 
SHL Đích, CL 

Mô tả: 

MSB LSBCF 0
 

Hai lệnh này có tác dụng dịch trái số học toán hạng (còn gọi là dịch trái 
logic). Mỗi lần dịch MSB được đưa vào CF còn 0 được đưa vào LSB. CL phải 
chứa sẵn số lần quay mong muốn. Trong trường hợp quay 1 lần có thể viết SAL 
Đích, 1 

Sau lệnh SAL hoặc SHL cờ CF mang giá trị cũ của MSB, còn cờ OF←1 
nếu sau khi quay 1 lần mà bit MSB bị thay đổi so với trước khi quay, cờ OF sẽ 
không được xác định sau nhiều lần quay. Lệnh này thường dùng để tạo cờ CF từ 
giá trị của MSB làm điều kiện cho lệnh nhảy có điều kiện. 

Các cờ bị thay đổi: SF, ZF, CF, OF, PF. 
Ví dụ: 

MOV CL, 2 ;so lan quay la 2 

SAL AL, CL 

Trước khi thực hiện lệnh: AL = 11001100, CF = 0 
Sau khi thực hiện lệnh: AL = 00110000, CF = 1 
22. SHR – Shift logically Right (dịch phải logic) 

Dạng lệnh: SHR Đích, CL 
Mô tả: 

MSB LSB CF0
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Lệnh này có tác dụng dịch phải logic toán hạng. Mỗi lần dịch LSB được đưa 
vào CF còn 0 được đưa vào MSB. CL phải chứa sẵn số lần quay mong muốn. Trong 
trường hợp quay 1 lần có thể viết SHR Đích, 1 

Sau lệnh SHR cờ CF mang giá trị cũ của LSB, còn cờ OF←1 nếu sau khi 
quay 1 lần mà bit MSB bị thay đổi so với trước khi quay, cờ OF sẽ không được xác 
định sau nhiều lần quay. Lệnh này thường dùng để tạo cờ CF từ giá trị của LSB làm 
điều kiện cho lệnh nhảy có điều kiện. 

Các cờ bị thay đổi: SF, ZF, CF, OF, PF. 
Ví dụ: 

MOV CL, 2 ;so lan quay la 2 

SHR AL, CL 

Trước khi thực hiện lệnh: AL = 11001100, CF = 1 
Sau khi thực hiện lệnh: AL = 00110011, CF = 0 

23. XOR – Exclusive OR (lệnh logic XOR (hoặc đảo)). 

Dạng lệnh: XOR Đích, Nguồn 

Mô tả:  Đích←Đích⊕Nguồn. 
Lệnh XOR thực hiện logic XOR (hoặc đảo) giữa hai toán hạng và kết quả 

được lưu vào trong đích, một bit kết quả được đặt bằng 1 nếu nếu các bit tương ứng 
hai toán hạng là đối nhau. Nếu toán hạng đích trùng toán hạng Nguồn thì kết quả 
bằng 0, do đó lệnh này còn được dùng để xoá thanh ghi về 0 kèm theo các cờ CF và 
OF cũng bị xoá. 

Các cờ bị thay đổi: CF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

XOR AX, AX 

XOR BX, BX 

MOV AX, 5857H 

MOV BX, 58A8H 

XOR AX, BX 

Trước khi thực hiện lệnh XOR Sau khi thực hiện lệnh XOR 

AX=5857H AX=00FFH 

BX=58A8H BX=58A8H 

2.3.2.5 Nhóm các lệnh so sánh 
24. CMP – Compare (so sánh) 

Dạng lệnh: CMP đích, Nguồn 
CMP trừ toán hạng đích cho toán hạng Nguồn, chúng có thể là các byte hoặc 

các từ, nhưng không lưu trữ kết quả. Các toán hạng không bị thay đổi. Kết quả của 
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lệnh này dùng để cập nhật các cờ và có thể được dùng để làm điều kiện cho các lệnh 
nhảy có điều kiện tiếp theo. 

Các cờ bị thay đổi: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 
Các cờ chính theo quan hệ đích và Nguồn khi so sánh hai số không dấu. 

So sánh CF ZF 

Đích = Nguồn 0 1 

Đích > Nguồn 0 0 

Đích < Nguồn 1 0 

2.3.2.6 Nhóm các lệnh nhảy (rẽ nhánh) 
25. JA/JNBE – Jump if Above/Jump if Not Below or Equal (nhảy nếu cao 

hơn/nhảy nếu không thấp hơn hoặc bằng). 

Dạng lệnh: 
JA NHAN 
JNBE NHAN 

Mô tả: IP←IP+dịch chuyển 
Hai lệnh trên biểu diễn cùng một thao tác nhảy có điều kiện tới NHAN 

nếu CF + ZF = 0. Quan hệ cao hơn/thấp là quan hệ dành cho việc so sánh (do 
lệnh CMP thực hiện) độ lớn hai số không dấu. NHAN phải nằm cách xa một 
khoảng -128…+127 byte so với lệnh tiếp theo sau lệnh JA/JNBE. Chương trình 
sẽ căn cứ vào vị trí NHAN để xác định giá trị dịch chuyển. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

CMP AX, 12ABH  ;so sanh AX voi 12ABH 

JA THOI   ;nhay den THOI neu AX cao hon 12ABH 

26. JAE/JNB/JNC – Jump if Above or Equal/Jump if Not Below/Jump if No 
Carry (nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng/nhảy nếu không thấp hơn/nhảy nếu 
không có nhớ). 

Dạng lệnh: 
JAE NHAN 
JNB NHAN 
JNC NHAN 

Mô tả: IP←IP+dịch chuyển 
Ba lệnh trên biểu diễn cùng một thao tác nhảy có điều kiện tới NHAN 

nếu CF = 0. Quan hệ cao hơn/thấp là quan hệ dành cho việc so sánh (do lệnh 
CMP thực hiện) độ lớn hai số không dấu. NHAN phải nằm cách xa một khoảng 
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-128…+127 byte so với lệnh tiếp theo sau lệnh JAE/JNB/JNC. Chương trình sẽ 
căn cứ vào vị trí NHAN để xác định giá trị dịch chuyển. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

CMP AL, 10H ;so sanh AL voi 10H 

JAE THOI  ;nhay den THOI neu AL cao hon hoac bang 10H 

27. JB/JC/JNAE – Jump if Below/Jump if Carry/Jump if Not Above or Equal 
(nhảy nếu thấp hơn/nhảy nếu có nhớ/nhảy nếu không cao hơn hoặc bằng).  

Dạng lệnh: 
JB  NHAN 
JC  NHAN 
JNAE  NHAN 

Mô tả: IP←IP+dịch chuyển 
Ba lệnh trên biểu diễn cùng một thao tác nhảy có điều kiện tới NHAN nếu 

CF = 1. Quan hệ cao hơn/thấp là quan hệ dành cho việc so sánh (do lệnh CMP thực 
hiện) độ lớn hai số không dấu. NHAN phải nằm cách xa một khoảng -128…+127 
byte so với lệnh tiếp theo sau lệnh JB/JC/JNAE. Chương trình sẽ căn cứ vào vị trí 
NHAN để xác định giá trị dịch chuyển. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

CMP AL, 10H  ;so sanh AL voi 10H 

JB THOI   ;nhay den THOI neu AL thap hon 10H 

28. JBE/JNA – Jump if Below or Equal/Jump if Not Above (nhảy nếu thấp hơn 
hoặc bằng/nhảy nếu không cao hơn). 

Dạng lệnh: 
JBE NHAN 
JNA NHAN 

Mô tả: IP←IP+dịch chuyển 
Hai lệnh trên biểu diễn cùng một thao tác nhảy có điều kiện tới NHAN nếu  
CF +ZF = 1. Quan hệ cao hơn/thấp là quan hệ dành cho việc so sánh (do 

lệnh CMP thực hiện) độ lớn hai số không dấu. NHAN phải nằm cách xa một 
khoảng -128…+127 byte so với lệnh tiếp theo sau lệnh JBE/JNA. Chương trình sẽ 
căn cứ vào vị trí NHAN để xác định giá trị dịch chuyển. 

Các cờ bị thay đổi: không. Ví dụ: 
CMP AL, 10H ;so sanh AL voi 10H 

JBE THOI  ;nhay den THOI neu AL thap hon hoac 

;bang 10H 
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29. JE/JZ – Jump if Equal/Jump if Zero (nhảy nếu bằng nhau/nhảy nếu kết quả 
bằng không) 

Dạng lệnh: 
JE NHAN 
JZ NHAN 

Mô tả: IP←IP+dịch chuyển 
Lệnh trên biểu diễn thao tác nhảy có điều kiện tới NHAN nếu ZF = 1. 

NHAN phải nằm cách xa một khoảng -128…+127 byte so với lệnh tiếp theo sau 
lệnh JE/JZ. Chương trình sẽ căn cứ vào vị trí NHAN để xác định giá trị dịch 
chuyển. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

SUB AL, 10H  ;tru AL cho 10H 

JE THOI   ;nhay den THOI neu AL bang 10H 

30. JMP – Unconditional Jump (lệnh nhảy không điều kiện). 

JMP trao quyền điều khiển cho vùng mục tiêu một cách không điều kiện. 
Lệnh này có các chế độ giống như lệnh CALL và nó cũng phân biệt nhảy gần, 
nhảy xa. 

Dạng lệnh: Sau đây là những cách viết lệnh không điều kiện. 
JMP NHAN 

Lệnh mới này bắt đầu địa chỉ ứng với NHAN. Chương trình sẽ căn cứ 
vào khoảng dịch giữa NHAN và lệnh nhảy để xác định xem nó là: 

+ Nhảy ngắn: Trong trường hợp này NHAN phải nằm cách xa (dịch đi 
một khoảng). 

-128…127 byte so với lệnh tiếp theo sau lệnh JMP. Chương trình dịch sẽ 
căn cứ vào vị trí NHAN để xác định giá trị dịch chuyển. Do đó 

IP←IP+dịch chuyển 
Đây là lệnh nhảy trực tiếp vì dịch chuyển để trực tiếp trong mã lệnh. 
Để định hướng cho chương trình dịch làm việc nên viết lệnh dưới dạng: 

JMP SHORT NHAN 
+ Nhảy gần: Trong trường hợp này NHAN phải nằm cách xa (dịch đi một 

khoảng)  
-32768…+32767 byte so với lệnh tiếp theo sau lệnh JMP. Chương trình 

dịch sẽ căn cứ vào vị trí NHAN để xác định giá trị dịch chuyển. Do đó 

IP←IP+dịch chuyển 
Đây là lệnh nhảy trực tiếp vì dịch chuyển để trực tiếp trong mã lệnh. 
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Để định hướng cho chương trình dịch làm việc nên viết lệnh dưới dạng: 
JMP NEAR NHAN 

+ Nhảy xa: Trong trường hợp này NHAN nằm ở đoạn mã khác so với 
lệnh tiếp theo sau lệnh JMP. Chương trình sẽ căn cứ vào vị trí NHAN để xác 
định giá trị địa chỉ nhảy đến (CS:IP của NHAN). Sau đó: 

IP←IP của NHAN 

CS←CS của NHAN 
JMP BX 

Đây là lệnh nhảy gần, trước đó BX phải chứa địa chỉ lệch của lệnh định 
nhảy đến trong đoạn CS. Khi thực hiện lệnh này thì IP←BX. Đây là lệnh nhảy 
gián tiếp vì địa chỉ lệch nằm trong thanh ghi. Để định hướng cho chương trình 
dịch làm việc ta nên viết lệnh dưới dạng: 

JMP NEAR PTR BX 
JMP [BX] 
Đây là lệnh nhảy gần. IP mới được lấy từ nội dung 2 ô nhớ do BX và 

BX+1 chỉ ra trong đoạn DS (SI, DI có thể dùng thay chỗ của BX). Đây là lệnh 
nhảy gián tiếp vì địa chỉ lệch để trong ô nhớ. Để định hướng cho chương trình 
dịch làm việc ta nên viết lệnh dưới dạng: 

JMP WORD PTR [BX] 
Một biến dạng khác của lệnh trên thu được khi ta viết lệnh dưới dạng: 

JMP DWORD PTR [BX] 
Đây là lệnh nhảy xa. Địa chỉ nhảy đến ứng với CS:IP. Giá trị gán cho IP và 

CS được chứa trong 4 ô nhớ do BX và BX+1 (cho IP), BX+2 và BX+3 cho (CS) chỉ 
ra trong đoạn DS (SI, DI có thể sử dụng thay chỗ của BX) 
Đây cũng là lệnh nhảy gián tiếp vì địa chỉ lệch và địa chỉ cơ sở nằm trong ô nhớ. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
31. JNE/JNZ – Jump if Not Equal/Jump if Not Zero (nhảy nếu không bằng 

nhau/nhảy nếu kết quả không rỗng). 

Dạng lệnh: 
JNE NHAN 
JNZ NHAN 

Mô tả: IP←IP+dịch chuyển 
Hai lệnh trên biểu diễn cùng một thao tác nhảy có điều kiện tới NHAN nếu 

ZF = 0. NHãN phải nằm cách xa (dịch đi một khoảng) -128…127 byte so với lệnh 
tiếp theo sau lệnh JNE/JNZ. Chương trình dịch sẽ căn cứ vào vị trí NHAN để xác 
định độ dịch chuyển. 
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Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

CMP AL, 10H  ;so sanh AL voi 10H 

JNE THOI   ;nhay den THOI neu AL khac 10H 

2.3.2.7 Nhóm các lệnh lặp 

32. LOOP – Loop if CX is not 0 (lặp nếu CX ≠ 0) 

Dạng lệnh: LOOP  NHAN 
Mô tả: Lệnh này dùng để lặp lại đoạn chương trình (gồm các lệnh nằm trong 

khoảng từ NHAN đến hết lệnh LOOP  NHAN) cho đến khi số lần lặp CX=0. Điều 
này có nghĩa là trước khi vào vòng lặp ta phải đưa số lần lặp mong muốn vào CX, 
và sau mỗi lần lặp thì CX tự động giảm đi 1. 

NHAN phải nằm cách xa (dịch đi một khoảng) tối đa -128 byte so với lệnh 
tiếp theo sau lệnh LOOP. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

MOV AL, 0 ;xoa AL 

MOV CX, 10 ;nap so lan lap vao CX 

LAP: INC AL  ;tang AL len 1 

LOOP LAP  ;lap lai 10 lan, AL=10 

33. LOOPE/LOOPZ – Loop while CX=0 or ZF=0 (lặp lại đoạn chương trình cho 
đến khi CX=0 hoặc ZF=0). 

Dạng lệnh: 
LOOPE  NHAN 
LOOPZ  NHAN 

Mô tả: Lệnh này dùng để lặp lại đoạn chương trình (gồm các lệnh nằm trong 
khoảng từ NHAN đến hết lệnh LOOPE  NHAN hoặc LOOPZ  NHAN) cho đến khi 
số lần lặp CX=0 hoặc cờ ZF=0. Điều này có nghĩa là trước khi vào vòng lặp ta phải 
đưa số lần lặp mong muốn vào CX, và sau mỗi lần lặp thì CX tự động giảm đi 1. 

NHAN phải nằm cách xa (dịch đi một khoảng) tối đa -128 byte so với 
lệnh tiếp theo sau lệnh LOOPE/LOOPZ. 

Các cờ bị thay đổi: không. 
Ví dụ: 

MOV AL, AH ;AL=AH 

MOV CX, 50 ;nap so lan lap vao CX 

LAP: INC AL  ;tang AL 

COMP AL, 16 ;so sanh AL voi 16 

LOOPE LAP ;lap lai cho den khi AL≠16 hoac CX=0 
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34. LOOPNE/LOOPNZ – Loop while CX=0 or ZF=1 (lặp lại đoạn chương trình 
cho đến khi CX=0 hoặc ZF=1). 

Dạng lệnh:  
LOOPNE  NHAN 
LOOPNZ  NHAN 

Mô tả: Lệnh này dùng để lặp lại đoạn chương trình (gồm các lệnh 
nằm trong khoảng từ NHAN đến hết lệnh LOOPNE  NHAN hoặc LOOPNZ  
NHAN) cho đến khi số lần lặp CX=0 hoặc cờ ZF=1. Điều này có nghĩa là 
trước khi vào vòng lặp ta phải đưa số lần lặp mong muốn vào CX, và sau 
mỗi lần lặp thì CX tự động giảm đi 1. 

NHAN phải nằm cách xa (dịch đi một khoảng) tối đa -128 byte so với 
lệnh tiếp theo sau lệnh LOOPNE/LOOPNZ. 

Các cờ bị thay đổi: không. Ví dụ: 
MOV AL, AH ;AL=AH 

MOV CX, 50 ;nap so lan lap vao CX 

LAP: INC AL  ;tang AL 

COMP AL, 16 ;so sanh AL voi 16 

LOOPNE LAP ;lap lai cho den khi AL=16 hoac CX=0 

2.3.2.8 Nhóm các lệnh điều khiển, đặc biệt khác 
35. CALL – Call a procedure (gọi chương trình con) 

Dạng lệnh: CALL Thủ_tục 
Mô tả: Lệnh này dùng để chuyển hoạt động của vi xử lý từ chương trình 

chính (CTC) sang chương trình con (ctc). Nếu ctc nằm trong cùng một đoạn mã với 
CTC ta có gọi gần (near call). Nếu ctc và CTC nằm ở hai đoạn mã khác nhau ta có 
gọi xa (far call). 

- Nếu gọi gần: Lưu vào Stack giá trị IP của địa chỉ trở về (vì CS không đổi) và 
các thao tác khi gọi ctc diễn ra như sau: 

+ Nội dung thanh ghi SP giảm đi 2 byte, SP←SP – 2. 
+ Nội dung thanh ghi IP được cất vào ngăn xếp (lưu địa chỉ trở về) 

{SP}←IP. 

+ Địa chỉ lệch của ctc (lên tới ±32K) được lưu vào thanh ghi IP. 
+ Khi gặp lệnh RET ở cuối ctc thì VXL lấy lại địa chỉ trở về IP từ Stack 

và tăng SP lên 2 byte. 
- Nếu gọi xa: Lưu vào Stack giá trị IP và CS của địa chỉ trở về và các 

thao tác khi gọi ctc diễn ra như sau: 

+ Nội dung thanh ghi SP giảm đi 2 byte, SP←SP – 2 và CS được 
lưu vào ngăn xếp. 
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+ Nội dung của CS được thay bằng địa chỉ đoạn của ctc được gọi. 
+ Nội dung thanh ghi SP lại giảm đi 2 byte và IP được cất vào ngăn 

xếp. 
+ Địa chỉ lệch của ctc được lưu vào thanh ghi IP. 
+ Khi gặp lệnh RET ở cuối ctc thì VXL lấy lại địa chỉ trở về IP từ 

Stack và tăng SP lên 2 byte sau đó tiếp tục lấy lại CS và tăng SP 
lên 2 byte. 

Các cờ bị thay đổi: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 
Ví dụ: 

CALL NEAR 

CALL FAR 

36. INT – Interrupt (lệnh gọi ngắt) 

Dạng lệnh: INT N (N=0…FFH) 
Các thao tác của 8086 khi chạy lệnh: INT N 

- Tạo địa chỉ mới của Stack, cất thanh ghi cờ vào Stack: SP←SP-2, {FR}→SP. 
- Cấm các ngắt khác tác động vào vi xử lý, cho vi xử lý chạy ở chế độ từng lệnh: 

IF←0, TF←0. 
- Tạo địa chỉ mới của Stack, cất địa chỉ đoạn của địa chỉ trở về vào Stack: 

SP←SP-2, SP←CS. 

- Tạo địa chỉ mới của Stack, cất địa chỉ lệch của địa chỉ trở về vào Stack: SP←SP-
2, SP←IP. 

- Vi xử lý lấy lệnh tại địa chỉ mới, địa chỉ con trỏ ngắt được tính toán như sau: 

{Nx4}→IP, {Nx4+2}→CS 

Ví dụ: với N = 8 thì CS←{0022H} và IP←{0020H} 
37. IRET – Interrupt Return (trở về CTC từ ctc phục vụ ngắt) 

Dạng lệnh: IRET 
Trở về chương trình chính từ chương trình con phục vụ ngắt. Trả lại quyền 

điều khiển cho chương trình tại vị trí xảy ra ngắt bằng cách lấy lại các giá trị thanh 
ghi IP, CS và các cờ từ vùng Stack. 

- {SP}→IP, SP←SP+2 

- {SP}→CS, SP←SP+2 

- {SP}→FR, SP←SP+2 
Các cờ bị thay đổi: tất cả các cờ (được phục hồi như trước khi diễn ra ngắt). 

38. NOP – No Operation (CPU không làm gì) 

Dạng lệnh: NOP 
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Chương trình emu8086: 
Chương trình emu8086 là chương trình lập trình mô phỏng cho 8086 (tương 

thích Intel và AMD) bao gồm bộ dịch ASM và giáo trình (tiếng anh) cho người mới 
bắt đầu. Chương trình có thể chạy hết hoặc chạy từng bước, ta có thể nhìn thấy các 
thanh ghi, bộ nhớ, stack, biến,… 

 
Hình  2-5. Emu8086 - Môi trường soạn thảo 

 

  
Hình  2-6. Emu8086 - Giá trị các cờ và màn hình hiển thị 
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. Cấu trúc thông thường của một chương trình hợp ngữ dạng file *.exe 
TITLE   Chương trình hợp ngữ  
 .MODEL  Kiểu kích thước bộ nhớ ; Khai báo quy mô sử dụng bộ nhớ  
 .STACK  Kích thước    ; Khai báo dung lượng đoạn stack  
.DATA        ; Khai báo đoạn dữ liệu  
msg DB 'Hello$'  

.CODE           ; Khai báo đoạn mã main PROC  
…  

CALL  Subname         ; Gọi chương trình con  
…  

main ENDP  

Subname PROC           ; Định nghĩa chương trình con  
…  

RET  

Subname ENDP  

END main  

• Quy mô sử dụng bộ nhớ: 

 
 
Thông thường, các ứng dụng đơn giản chỉ đòi hỏi mã chương trình không quá 

64 KB và dữ liệu cũng không lớn hơn 64 KB nên ta sử dụng ở dạng Small:  
 .MODEL SMALL 

CPU 8086 có thể truy nhập tối đa 1MB bộ nhớ RAM. Dung lượng này là 
thừa để sử dụng cho bất kỳ loại máy tính nào. 

Bản đồ bộ nhớ của máy tính 
IBM PC 

Địa chỉ vật lý của vùng nhớ 
(HEX) 

Giải thích vắn tắt 

00000 - 00400 
Vector ngắt. Bộ mo phỏng sẽ load file này: 
c:\emu8086\INT_VECT tại địa chỉ vật lý 000000  

00400 - 00500 Vùng thông tin hệ thống.  

00500 - A0000 
Một vùng nhớ tự do. Mỗi khối là 654,080 byte. Tại đây có 
thể load chương trình 

A0000 - B1000 
Vùng nhớ màn hình cho VGA, monochrome, và cho các bộ 
điều hợp khác 

B1000 - B8000 Dự trữ 
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Bản đồ bộ nhớ của máy tính 
IBM PC 

Địa chỉ vật lý của vùng nhớ 
(HEX) 

Giải thích vắn tắt 

B8000 - C0000 

32kb nhớ màn hình cho chế độ đồ họa màu (CGA). Bộ mô 
phỏng sử dụng vùng nhớ này để lưu 8 trang vùng nhớ màn 
hình. Màn hình mô phỏng có thể thay đổi kích thước, nên 
bộ nhớ tối thiểu được yêu cầu cho mỗi trang, mặc dù bộ 
mô phỏng luôn luôn sử dụng 1000h (4096 byte) cho mỗi 
trang (xem ngắt 10h, AH=05h) 

C0000 - F4000 Dự trữ 

F4000 - 10FFEF 
ROM BIOS và mở rộng. Bộ mô phỏng tải file BIOS_ROM 
tại địa chỉ vật lý 0F4000h. Địa chỉ của bảng vector ngắt chỉ 
tới vùng nhớ này để tạo hàm ngắt mô phỏng. 

 
Bảng vector ngắt (vùng nhớ từ 00000h đến 00400h) 

Số hiệu 
ngắt (HEX) 

Địa chỉ 
vector ngắt 

Địa chỉ của chương trình con BIOS 
(address of BIOS sub-program ) 

00 00x4 = 00 F400:0170 – CPU tạo, lỗi chia 
04 04x4 = 10 F400:0180 - CPU tạo, phát hiện INTO tràn 
10 10x4 = 40 F400:0190 – Hàm video 
11 11x4 = 44 F400:01D0 – Nhận danh sách thiết bị BIOS 
12 12x4 = 48 F400:01A0 – Nhận kích thước bộ nhớ 
13 13x4 = 4C F400:01B0  - Các hàm về đĩa 
15 15x4 = 54 F400:01E0 – Các hàm BIOS 
16 16x4 = 58 F400:01C0 - Các hàm bàn phím 
17 17x4 = 5C F400:0400 – Máy in 
19 19x4 = 64 FFFF:0000 – Khởi động lại 
1A 1Ax4 = 68 F400:0160 – Hàm thời gian 
1E 1Ex4 = 78 F400:AFC7 – vector tham số đĩa 
20 20x4 = 80 F400:0150 – Hàm DOS: Kết thúc chương trình 
21 21x4 = 84 F400:0200 – Các hàm của DOS 
33 33x4 = CC F400:0300 – Các hàm chuột 

Các hàm khác ??x4 = ?? F400:0100 – Các ngắt mặc định 
   

Vùng thông tin hệ thống (Bộ nhớ từ 00400h to 00500h) 
Địa chỉ (HEX) Kích thước Giải thích 

0040h:0010 WORD 

Danh sách thiết bị BIOS  
 
Trường bit BIOS tìm thấy phần cứng được cài: 
bit(s) Giải thích 
 15-14  Số thiết bị song song 
 13     Dự trữ 
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Bản đồ bộ nhớ của máy tính 
IBM PC 

Địa chỉ vật lý của vùng nhớ 
(HEX) 

Giải thích vắn tắt 

 12     Cổng game được cài 
 11-9   Số thiết bị nối tiếp 
 8      Dự trữ 
 7-6    Số đĩa mềm (trừ  1): 
          00 Đĩa mềm đơn; 
          01 Hai dĩa mềm; 
          10 Ba đĩa mềm; 
          11 Bốn đĩa mềm; 
 5-4   Khởi tạo chế độ Video: 
          00 EGA,VGA,PGA, hoặc on-board video BIOS 
khác; 
          01 40x25 CGA màu. 
          10 80x25 CGA màu (Mô phỏng mặc định). 
          11 80x25 đen trắng. 
 3      Dữ trữ. 
 2      Chuột PS/2. 
 1      Bộ xử lý toán học; 
 0      Được cài khi khởi động từ đĩa mềm. 

0040h:0013 WORD 
kilobytes bắt đầu vùng nhớ liên tiếp tại địa chỉ 00000h 
từ này cũng được trả về AX bởi INT 12h 
giá trị này được đặt là 0280h (640KB) 

0040h:004A WORD 
Số cột trên màn hình. 
Mặc định là 0032h (50 cột) 

0040h:004E WORD 
Địa chỉ bắt đầu trang màn hình hiện hành trong bộ nhớ màn 
hình (sau 0B800:0000) 
Giá trị mặc định: 0000h 

0040h:0050 8 WORD 
Bao gồm vị trí hàng và cột cho con trỏ trong mỗi của tám 
trang nhớ màn hình. 
Giá trị mặc định: 00h (cho tất cả 8 từ (words) 

0040h:0062 BYTE 
Số trang màn hình hiện hành 
Mặc định: 00h (trang đầu tiên) 

0040h:0084 BYTE 
Hàng trên màn hình trừ 1 
Giá trị mặc định: 13h (19+1=20 cột) 

Bảng 2-4. Bản đồ bộ nhớ, địa chỉ ngắt của 8086 
• Khai báo kích thước stack:  
Khai báo stack dùng để dành ra một vùng nhớ dùng làm stack (chủ yếu phục vụ 

cho chương trình con), thông thường ta chọn khoảng 256 byte là đủ để sử dụng (nếu 
không khai báo thì chương trình dịch tự động cho kích thước stack là 1 KB):  

 .STACK 256  
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 Khai báo đoạn dữ liệu:  
Đoạn dữ liệu dùng để chứa các biến và hằng sử dụng trong chương trình.  
• Khai báo đoạn mã:  
Đoạn mã dùng chứa các mã lệnh của chương trình. Đoạn mã bắt  đầu bằng một 

chương trình chính và có thể có các lệnh gọi chương trình con (CALL).  
Một chương trình chính hay chương trình con bắt đầu bằng lệnh PROC và kết 

thúc bằng lệnh ENDP (đây là các lệnh giả của chương trình dịch). Trong chương 
trình con, ta sử dụng thêm lệnh RET để trả về địa chỉ lệnh trước khi gọi chương 
trình con.  

Chương trình được kết thúc bằng lệnh END trong đó tên chương trình phía sau 
lệnh END sẽ xác định đó là chương trình chính. Nếu sau lệnh END không chỉ ra 
chương trình nào cả thì sẽ lấy chương trình con ở đàu đoạn mã làm chương trình 
chính. 

Ví dụ: Chương trình sau in ra màn hình dòng chữ  “Hello !” 
.model small 

.stack 100h 

.data 

 s DB “Hello !$” ; khai báo xâu kí tự cần in 
.code 

  mov AX,@data ; lấy địa chỉ data segment ghi vào DS 
  mov DS,AX  ; Vì model small, đây cũng là địa chỉ 
; segment của xâu s. ; xuất chuỗi: 
  mov DX, OFFSET s ; lấy địa chỉ offset ghi vào DX 
  mov AH , 9 

  int 21h   ; gọi hàm 9, ngắt 21h để in 
  mov AH, 4Ch  ; Thoát khỏi chương trình 
  int 21h  

end 

Lưu ý: 
- Mọi chương trình đều phải có đoạn CODE thoát khỏi chương trình, nếu 

không chương trình sẽ không dừng khi hết chương trình của mình. 

2.4.3.2 Khung chương trình dịch ra .exe 
Các tập tin .EXE và .COM  

DOS chỉ có thể thi hành được các tập tin dạng .COM và .EXE. Tập tin .COM 
thường dùng để xây dựng cho các chương trình nhỏ còn .EXE dùng cho các chương 
trình lớn.  
Tập tin .EXE  
-  Nằm trong nhiều  đoạn khác nhau, kích thước thông thường lớn hơn 64 KB.  
-  Có thể gọi được các chương trình con dạng near hay far.  
-  Tập tin .EXE chứa một header ở đầu tập tin để chứa các thông tin điều khiển cho 
tập tin. 
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data segment 

    ; add your data here! 

    pkey db "press any key to exit ...$" 

ends 

stack segment 

    dw   128  dup(0) 

ends 

CODE segment 

start: 

; set segment registers: 

    MOV ax, data 

    MOV ds, ax 

    MOV es, ax 

 

      ; add your CODE here 

 

    lea dx, pkey 

    MOV ah, 9 

    int 21h        ; output string at ds:dx 

     

    ; wait for any key....     

    MOV ah, 1 

    int 21h 

     

    MOV ax, 4c00h ; exit to operating system. 

    int 21h     

ends 

END start ; set entry point and stop the assembler. 

2.4.3.3 Khung chương trình dịch ra .com 
-  Tập tin .COM chỉ có một đoạn nên kích thước tối đa của một tập tin loại này là 64 
KB.  
-  Tập tin .COM được nạp vào bộ nhớ và thực thi nhanh hơn tập tin .EXE nhưng chỉ 
áp dụng được cho các chương trình nhỏ.  
-  Chỉ có thể gọi các chương trình con dạng near.  

Khi thực hiện tập tin .COM, DOS định vị bộ nhớ và tạo vùng nhớ dài 256 
byte ở vị trí 0000h, vùng này gọi là PSP (Program Segment Prefix), nó sẽ chứa các 
thông tin cần thiết cho DOS. Sau đó, các mã lệnh trong tập tin sẽ được nạp vào sau 
PSP ở vị trí 100h và đưa giá trị 0 vào stack. Như vậy, kích thước tối đa thực sự của 
tập tin .COM là 64 KB – 256 byte PSP – 2 byte stack.  

Tất cả các thanh ghi đoạn đều chỉ đến PSP và thanh ghi con trỏ lệnh IP chỉ 
đến 100h, thanh ghi SP có giá trị 0FFFEh. 
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; You may customize this and other start-up templates;  

; The location of this template is  

;c:\emu8086\inc\0_com_template.txt 

CSEG    SEGMENT     ; code segment starts here. 

org 100h 

; add your CODE here 

ret 

  

 Khai báo dữ liệu 

Khi khai báo dữ liệu trong chương trình, nếu sử dụng số nhị phân, ta phải dùng 
thêm chữ B ở cuối, nếu sử dụng số thập lục phân thì phải dùng chữ H ở cuối. Chú ý 
rằng đối với số thập lục phân, nếu bắt đầu bằng chữ A..F thì phải thêm vào số 0 ở 
phía trước.  
Ví dụ:  
1011b  ; Số nhị phân  
1011  ; Số thập phân  
1011d  ; Số thập phân  
1011h  ; Số thập lục phân 

 Khai báo hằng, biến 

Cú pháp: 
<tên biến>  D<Kiểu DL>   <giá trị khởi tạo> 

hoặc 
<tên biến> D<Kiểu DL>  <số phần tử> dup(<giá trị khởi tạo>) 

 
Các kiểu dữ liệu: B (1 byte), W (2 bytes), D (4 bytes) 
Nếu không khởi tạo, dùng dấu hỏi “?” 

Ví dụ: 
Khai báo trong C Khai báo biến trong hợp ngữ 

char ch; ch DB ?     

char ch = ‘a’; ch DB ‘a’ 

char ch = 5; ch DB 5 

Char s[]=”\nhello world!” s DB 10,13,”hello world!$” 

int i=100; i DW 100 

long L; L DD ? 

char a[] = {1,2,3}; a DB 1,2,3 

char a[100]; a DB 100 dup(?) 

char a[100][50]; a DB 100 dup(50 dup(?)) 
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Hằng số: 
Khai báo hằng số trong chương trình hợp ngữ bằng lệnh EQU. 
Ví dụ: 
 A1 EQU 02, 11 

 A2 EQU 19, 81 

 

 

 Toán tử trong hợp ngữ 

Toán tử số học 

 
Trong đó bt, bt1, bt2 là các biểu thức hằng, n là số nguyên. 
Toán tử logic: Bao gồm các toán tử AND, OR, NOT, XOR 
Toán tử quan hệ: Các toán tử quan hệ so sánh 2 biểu thức, cho giá trị true (1) nếu 
điều kiện thoả và false (0) nếu không thoả. 

 
Toán tử cung  cấp thông tin: 
 - Toán tử SEG:    SEG bt    ; Toán tử SEG xác định địa chỉ đoạn của biểu thức bt. 
bt có thể là biến, nhãn, hay các toán hạng bộ nhớ.  
- Toán tử OFFSET:   OFFSET bt ;Toán tử OFFSET xác định địa chỉ offset của 
biểu thức bt. bt có thể là biến, nhãn, hay các toán hạng bộ nhớ.  
 VD: MOV AX,SEG A  ; Nạp địa chỉ đoạn và địa chỉ offset  
 MOV DS,AX  ; của biến A vào cặp thanh ghi  
 MOV AX,OFFSET A ; DS:AX  
 - Toán tử chỉ số [ ]: (index operator) Toán tử chỉ số thường dùng với toán hạng 
trưc tiếp và gián tiếp.  
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- Toán tử (:) (segment override operator)    Segment:bt   ; Toán tử : quy định cách 
tính địa chỉ đối với segment được chỉ. Segment là các thanh ghi đoạn CS, DS, ES, 
SS. 
Chú ý rằng khi sử dụng toán tử : kết hợp với toán tử [ ] thì segment: phải đặt ngoài 
toán tử [ ].  
VD: Cách viết [CS:BX] là sai, ta phải viết CS:[BX]  
- Toán tử TYPE:  
TYPE bt    ;Trả về giá trị biểu thị dạng của biểu thức bt.  
Nếu bt là biến thì sẽ trả về 1 nếu biến có kiểu byte, 2 nếu biến có kiểu word, 4 nếu 
biến có kiểu double word. Nếu bt là nhãn thì trả về 0FFFFh nếu bt là near và 
0FFFEh nếu bt là far. Nếu bt là hằng thì trả về 0.  
 - Toán tử LENGTH:  
LENGTH bt ;Trả về số đơn vị bộ nhớ cấp cho biến bt  
 - Toán tử SIZE:  
SIZE bt ;Trả về tổng số các byte cung cấp cho biến bt  
VD:  A DD 100 DUP(?) 

MOV AX,LENGTH A ; AX = 100  

MOV AX,SIZE A  ; AX = 400  

Các toán tử thuộc tính:  
 - Toán tử PTR:  
Loai PTR bt ; Toán tử này cho phép thay đổi dạng của biểu thức bt.  
Nếu bt là biến hay toán hạng bộ nhớ thì Loai là byte, word hay dword.  Nếu bt là 
nhãn thì Loai là near hay far.  
  VD:  A DW 100 DUP(?)  

   B DD ?  

 MOV AH,BYTE PTR A  ; Đưa byte đầu tiên trong mảng A vào ;thanh ghi AH  
 MOV AX,WORD PTR B  ; Đưa 2 byte thấp trong biến B vào thanh ;ghi AX  
- Toán tử HIGH, LOW:  
HIGH bt  
LOW bt  
Cho giá trị của byte cao và thấp của biểu thức bt, bt phải là một hằng.  
VD:  A EQU 1234h  

 MOV AH,HIGH A   ; AH ← 12h  
 MOV AH,LOW A   ; AH ← 34h 

 Chương trình con 

Chương trình con (PROC) là một phần của mã nguồn mà có thể gọi chúng trong 
chương trình của bạn để làm một vài nhiệm vụ nhất định nào đó. Chương trình con 
làm cho chương trình có cấu trúc hơn và dễ hiểu hơn. Thông thường, chương trình 
con trở lại ngay sau điểm đã gọi nó. 
Cấu trúc một chương trình con như sau: 
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TÊN PROC 

 

      ; đây là mã lệnh của chương trình con 
 

RET 

TÊN ENDP 

TÊN là tên của chương trình con, tên phải giống nhau ở trên và dưới của chương 
trình con, đó là cách để kiểm tra điểm kết thúc của chương trình con. 
Hầu như chắc chắn, bạn đã biết rằng lệnh RET được sử dụng để trở về hệ điều hành. 
Lệnh tương tự cũng được sử dụng để trở về từ chương trình con (thực sự, OS coi 
chương trình của chúng ta như một chương trình con đặc biệt) 
PROC và ENDP là các định hướng chương trình dịch, nên chúng không được dịch 
ra mã máy. Chương trình dịch nhớ địa chỉ của chương trình con. 
Lệnh CALL được sử dụng để gọi chương trình con  
Đây là một ví dụ: 
ORG 100h 

 CALL   ta 

 MOV    AX, 2 

RET        ; Trở về OS 
ta PROC 

 MOV    BX, 5 

RET    ; Trở về sau điểm đã gọi. 
ta     ENDP 

END 

Ví dụ trên gọi chương trình con ta, để thực hiện lệnh   “MOV BX, 5” , và trở về sau 
lệnh gọi nó “MOV AX, 2” 
Có vài cách để truyền tham số cho chương trình con, cách đơn giản nhất là sử dụng 
các thanh ghi, dưới đây là một ví dụ khác về cách gọi chương trình con và cách 
truyền tham số cho nó qua thanh ghi AL và BL, nhân hai tham số với nhau và trả 
kết quả về trong thanh ghi AX: 
ORG    100h 

MOV    AL, 1 

MOV    BL, 2 

 CALL   m2 

 CALL   m2 

 CALL   m2 

 CALL   m2 

RET              ; Trở về HĐH 
m2     PROC 

MUL    BL             ; AX = AL * BL. 

RET                   ; Trở về sau điểm gọi nó. 
m2     ENDP 

END 
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Trong ví dụ trên, giá trị của thnh ghi AL được cập nhật mỗi lần chương trình con 
được gọi, thanh ghi BL không thay đổi, nên thuật toán trên là tính 24, kết quả lưu 
trong AX là 16 (hay 10h) 
Dưới đây là một ví dụ khác, sử dụng chương trình con để in xâu 
“PICAT.dieukhien.net” : 
ORG    100h 

LEA    SI, tbao_tw  ; Lấy địa chỉ của msg vào SI. 
CALL   In_Xau 

RET                   ; trở về hệ điều hành. 
;================================================= 

; Chương trình này in 1 xâu, xâu phải kết thúc  
; bằng ký tự null (phải có 0 cuối xâu) 
; địa chỉ của xâu phải được đặt trong thanh ghi SI: 
 

In_Xau     PROC 

next_char: 

    CMP  b.[SI], 0    ; kiểm tra nếu = 0 thì dừng 
    JE   stop         ; 

    MOV  AL, [SI]     ; lấy ký tự tiếp theo. 
    MOV  AH, 0Eh      ; số hiệu in ký tự. 
    INT  10h          ; sử dụng ngắt để in ký tự trong AL. 
    ADD  SI, 1        ; Tăng con trỏ cần in lên 1. 
    JMP  next_char    ; trở lại, in ký tự tiếp. 
stop: 

RET                   ; trở về sau điểm gọi. 
print_me     ENDP 

; =================================================== 

tbao_tw DB 'PICAT.dieukhien.net',0; xâu kết thúc: null. 
END 

Tiếp đầu ngữ “b.” trước [SI] nghĩa là so sánh byte, không phải từ. Nếu bạn cần so 
sánh từ, bạn dùng tiếp đầu ngữ “w.” thay thế vào. Khi một toán hạng đã nằm trong 
thanh ghi, nó không yêu cầu nữa.  

 Lệnh bó (Macro) 

Macro tương tự như chương trình con nhưng không thực sự là chương trình con. 
Macro nhìn có vẻ như chương trình con, nhưng chúng chỉ tồn tại cho đến khi 
chương trình được dịch, sau khi chương trình được dịch tất cả các macro được thay 
thế bằng lệnh thực sự. Nếu bạn khai báo một macro và không bao giờ sử dụng 
chúng trong mã nguồn, chương trình dịch sẽ bỏ qua nó. 
Khai báo:  
 
name    MACRO  [tham số,...] 
 

             <Lệnh> 
ENDM 
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Không như chương trình con, macro phải khai báo bên trên đoạn mã nguồn gọi nó, 
ví dụ: 
MyMacro    MACRO  p1, p2, p3 

     MOV AX, p1 

     MOV BX, p2 

     MOV CX, p3 

ENDM 

 
ORG 100h 

MyMacro 1, 2, 3 

MyMacro 4, 5, DX 

RET 

Đoạn mã nguồn trên sẽ được mở rộng thành: 
MOV  AX,  0001h 

MOV  BX,  0002h 

MOV  CX,  0003h 

MOV  AX,  0004h 

MOV  BX,  0005h 

MOV  CX,  DX 

 
Vài điều thực sự quan trọng về Macro và chương trình con: 

• Khi muốn sử dụng một chương trình con, bạn phải sử dụng từ khóa CALL, 
ví dụ: 

Call  TA_Proc 

• Khi bạn sử dụng một Macro, bạn chỉ cần gõ tên của chúng, ví dụ: 
Ta_Macr 

• Chương trình con được định vị tại một địa chỉ cụ thể trong bộ nhớ, và nếu 
bạn sử dụng 100 lần chương trình con đó, CPU chỉ chuyển điều khiển đến 
vùng nhớ của chương trình con đó thôi. Điều khiển sẽ trở lại chương trình 
khi gặp lệnh RET. Stack được sử dụng để giữ địa chỉ trở về. Lệnh CALL chỉ 
tốn hết 3 byte, nên kích thước của chương trình thực thi nhỏ, không quan 
trọng việc gọi chương trình con bao nhiêu lần. 

• Macro mở rộng trực tiếp các lệnh của nó vào mã nguồn, nếu macro mở rộng 
100 lần (gọi 100 lần) sẽ làm cho chương trình thực thi lớn hơn rất nhiều, 
càng lớn khi macro được gọi càng nhiều. 

• Bạn phải sử dụng Stack hoặc bất kỳ thanh ghi nào để truyền tham số cho 
chương trình con  

• Để truyền tham số cho maco, bạn chỉ cần gõ chúng sau tên của macro khi 
gọi, ví dụ: 

TA_mac 1, 2, 3 

• Để đánh dấu kết thúc macro, chỉ cần từ khóa ENDM là đủ 
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CMP AX,0  ; AX > 0? 

JNL DUONG ; AX dương  
NEG AX  ; Nếu AX < 0 thì đảo dấu  
DUONG: MOV BX,AX  

NEXT:  

VD: Gán CL giá trị bit dấu của AX  
CMP AX,0  ; AX > 0?  

JNS AM  ; AX âm  

MOV CL,1  ; CL = 1 (AX dương)  
JMP NEXT  

AM: MOV CL,0  ; CL = 0 (AX âm)  

NEXT: 

2.3.4.3  Cấu trúc CASE  
CASE <Biểu thức>  
  Giá trị 1: Công việc 1  
  Giá trị 2: Công việc 2  
  …  

  Giá trị n: Công việc n  
END  

VD: Nếu AX > 0 thì BH = 0, nếu AX < 0 thì BH = 1. Ngược lại BH = 2  
CMP AX,0  

JL AM  

JE KHONG  

G DUONG  

DUONG: MOV BH,0  

JMP NEXT  

AM:  MOV BH,1  

JMP NEXT  

KHONG: MOV BH,2  

NEXT: 

2.3.4.4 Cấu trúc FOR  
FOR <Số lần lặp> DO <Công việc>  

VD: Cho vùng nhớ M dài 200 bytes trong đoạn dữ liệu, chương trình đếm số chữ A 
trong vùng nhớ M như sau:  
    MOV CX,200  ; Đếm 200 bytes  
    MOV BX,OFFSET M ; Lấy địa chỉ vùng nhớ  
    XOR AX,AX  ; AX = 0  

NEXT: CMP BYTE PTR [BX],'A'; So sánh với chữ A  
    JNZ ChuA   ; Nếu không phải là chữ A thì tiếp  
    INC AX   ; tục, ngược lại thì tăng AX  
ChuA:  INC BX  

    LOOP  NEXT  

2.3.4.5  Cấu trúc lặp WHILE  
  
WHILE <Điều kiện> DO <Công việc>  
 (TRONG KHI <Điều kiện = True> LÀM <Công việc>)  
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VD: Chương trình đọc vùng nhớ bắt đầu tại địa chỉ 1000h vào thanh ghi AH, đến 
khi gặp ký tự '$' thì thoát:  
 MOV BX,1000h  

CONT: CMP AH,'$'  

  JZ NEXT   

MOV AH,DS:[BX]  

 JMP CONT  

NEXT: 

2.3.4.6 Cấu trúc lặp REPEAT  
REPEAT <Công việc> UNTIL <Điều kiện> 

(LẶP <Công việc> ĐẾN KHI <Điều kiện=True thì dừng>) 
  
VD: Chương trình đọc vùng nhớ bắt đầu tại địa chỉ 1000h vào thanh ghi AH, đến 
khi gặp ký tự '$' thì thoát:  
MOV BX,1000h  

CONT: MOV AH,DS:[BX]  

CMP AH,'$'  

  JZ NEXT  

  JMP CONT  

NEXT: 

Ví dụ: 
org 100h 

mov bx, 0  ; total step counter.  

mov cx, 5 

k1: add bx, 1 

    mov al, '1' 

    mov ah, 0eh 

    int 10h 

    push cx 

    mov cx, 5 

      k2: add bx, 1 

      mov al, '2' 

      mov ah, 0eh 

      int 10h 

      push cx 

         mov cx, 5 

         k3: add bx, 1 

         mov al, '3' 

         mov ah, 0eh 

         int 10h 

         loop k3    ; internal in internal loop.  

      pop  cx 

      loop  k2      ; internal loop.  

    pop cx 

loop k1             ; external loop.  

Ret 
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Ngắt 21h: 
AH Ý nghĩa 

ret  
msg db "hello world $"  

10 Nhập một xâu ký tự vào: DS:DX, Byte đầu tiên là kích thước bộ đệm, Byte thứ 2 là
ký tự thực tế đã nhập. Hàm này không thêm ‘$’ vào cuối xâu. 
Để in được xâu, cần thêm ký tự ‘$’ vào cuối, và bắt đầu in từ địa chỉ DS:DX+2
Ví dụ:  
org 100h  
mov dx, offset buffer  
mov ah, 0ah  
int 21h  
jmp print  
buffer db 10,?, 10 dup(' ')  
print:  
    xor bx, bx  
    mov bl, buffer[1]  
    mov buffer[bx+2], '$'  
mov dx, offset buffer + 2  
mov ah, 9  
int 21h  
ret  
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Ví dụ 3. Tính: Tổng, hiệu, tích, thương: 
 
org 100h 

    mov cl,8 

    mov dl,3 

    Call Tong 

    Call hieu 

    Call tich 

    Call thuong 

ret 

Tong proc 

    mov al,cl 

    add al,dl 

    ret    

Hieu proc 

    mov al,cl 

    sub al,dl 

    ret 

Tich proc 

    mov al,cl 

    mul dl 

    ret 

Thuong proc 

    mov al,cl 

    div dl 

    ret 

end 

 

Ví dụ 4. In một số nhị phân ra màn hình: 
name "add-sub" 

org 100h 

MOV al, 5       ; bin=00000101b  

MOV bl, 10      ; hex=0ah or bin=00001010b  

; 5 + 10 = 15 (decimal) or hex=0fh or bin=00001111b  

add bl, al 

; 15 - 1 = 14 (decimal) or hex=0eh or bin=00001110b  

sub bl, 1 

; print result in binary:  

MOV cx, 8 

print: MOV ah, 2   ; print function.  

       MOV dl, '0' 

       test bl, 10000000b  ; test first bit.  

       jz zero 

       MOV dl, '1' 

zero:  int 21h 

       shl bl, 1 
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loop print 

; print binary suffix:  

MOV dl, 'b' 

int 21h 

; wait for any key press:  

MOV ah, 0 

int 16h 

ret 

 
Ví dụ 5. In một số hệ 10 ra màn hình: 
name "Print Decimal function, tuananhvxl@gmail.com" 

Enter Macro  

    mov ah,2 

        mov dl, 0ah ; new line. 

        int 21h 

      mov dl, 0dh ; carrige return. 

      int 21h  

endm  

org 100h ; directive make tiny com file. 

         ; print result in decimal: 

mov al, 123 

call Print_dec8AL 

     Enter 

mov al, 45 

call Print_dec8AL 

         ; wait for any key press: 

    mov ah, 0 

    int 16h 

ret  

 

Print_dec8AL proc 

cmp al, 0 

jne Print_dec8AL_r 

    push ax 

    mov dl, '0' 

    mov ah, 2 

    int 21h 

    pop ax 

    ret 

Print_dec8AL_r:     

    pusha 

    mov ah, 0 

    cmp ax, 0 

    je pn_done 

        mov dl, 10 

        div dl     

        call Print_dec8AL_r 

        mov dl, ah 
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        add dl, 30h 

        mov ah, 2h 

        int 21h     

    jmp pn_done 

pn_done: 

    popa   

    ret   

endp 

 
Ví dụ 6. In xâu ra màn hình: 
name "Print_String"   

 

Print_String macro str 

    mov dx, offset str 

    mov ah, 9 

    int 21h 

endm 

 

org 100h 

     Print_String Thongbao1      

     Print_String Thongbao2      

ret 

 

Thongbao1 db "Xin chao", 0Dh,0Ah, "$" 

Thongbao2 db "Cac ban", 0Dh,0Ah, "$" 

 
Ví dụ 7. Nhập một số hệ 10, nhân với 2 rồi in ra màn hình 
name "Input Number [tuananhktmt@gmail.com]" 

Enter Macro 

    pusha  

        mov ah,2 

        mov dl, 0ah ; new line. 

        int 21h 

        mov dl, 0dh ; carrige return. 

        int 21h  

    popa 

endm 

 

org     100h  

 

; Nhap - start: 

mov dx, offset msg 

mov ah, 9 

int 21h   

 

;------------------------------------ 

xor cl,cl 
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wait_for_key: ; Cho` bam phim: 

    mov ah, 1 

    int 21h 

  cmp al,0Dh;| Bam ENTER thi ket thuc: 

  jz  exit  ;|  

; Tinh CL=CL*10+AL 

  sub al,'0' 

   push ax 

   xor ah,ah 

     mov al,cl ;| 

     mov dl,10 ;| CL=CL*10 

     mul dl    ;| 

     mov cl,al ;| 

   pop ax 

  add cl,al  ; CL=CL+AL (0..9) 

jmp wait_for_key 

exit: 

 

    mov AX,0 

    mov DL,2 

    mov AL, CL 

    Mul DL  

    Enter 

    call Print_dec8AL  

     

    mov     ah, 0 

    int     16h 

ret 

 

;----------------------- 

Print_dec8AL proc 

cmp al, 0 

jne Print_dec8AL_r 

    push ax 

    mov al, '0' 

    mov ah, 0eh 

    int 10h 

    pop ax 

    ret  

Print_dec8AL_r:     

    pusha 

    mov ah, 0 

    cmp ax, 0 

    je pn_done 

    mov dl, 10 

    div dl     

    call Print_dec8AL_r 

    mov al, ah 
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    add al, 30h 

    mov ah, 0eh 

    int 10h     

    jmp pn_done 

pn_done: 

    popa   

    ret   

endp 

;----------------------------------------------- 

msg  db "Moi ngai nhap vao 1 so 8 bit:", 0Dh,0Ah 

     db "N=$" 

end 

Ví dụ 8. Cộng 2 mảng dài 4 byte  
name "add-2 array" 

org 100h 

jmp start 

    vec1 db 1, 2, 5, 6 

    vec2 db 3, 5, 6, 1 

    vec3 db ?, ?, ?, ? 

start: 

    lea si, vec1 

    lea bx, vec2 

    lea di, vec3 

 mov cx, 4 

 sum:        

    mov al, [si] 

    add al, [bx] 

    mov [di], al 

       inc si 

       inc bx 

       inc di 

    loop sum 

ret 

 

Ví dụ 9. Nhập một chuỗi ký tự và chuyển chữ thường thành chữ hoa  
.MODEL SMALL  

.STACK 100h  

.DATA  

 m1  DB 81  

    DB ?  

    DB 81 DUP(?)  

  m2  DB 'Chuoi da doi:$'  

.CODE  

main PROC  

 MOV AX,@DATA  

 MOV DS,AX  ; Khoi dong thanh ghi DS  

 MOV ES,AX  
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Hình  2-10.  Mắc nối tầng nhiều 74LS138 

2.5.2.2 Định thời bộ nhớ 

♦ Thời gian truy xuất (access time): 
- Với chu kỳ đọc: thời gian truy xuất là thời gian tính từ lúc địa chỉ mới xuất 

hiện ở bộ nhớ cho đến khi có dữ liệu đúng ở ngõ ra của bộ nhớ. 
- Với chu kỳ ghi: thời gian truy xuất là thời gian tính từ lúc địa chỉ mới xuất 

hiện ở bộ nhớ cho đến khi dữ liệu đã đưa vào bộ nhớ. 
♦ Thời gian chu kỳ (cycle time): là thời gian từ lúc bắt đầu chu kỳ bộ nhớ 

đến khi bắt đầu chu kỳ kế tiếp. Ngoài ra, µP có thể sử dụng thêm một số trạng 
thái chờ khi đọc bộ nhớ. 

 
tdbuf: thời gian trễ ở bộ đệm dữ liệu (data buffer) 
tabuf: thời gian trễ ở bộ đệm địa chỉ (address buffer) 
tOE: thời gian đáp ứng của bộ nhớ với tín hiệu cho phép ngõ ra (ouput 
enable) 
tCS: thời gian bộ nhớ truy xuất từ Chip Select 
tACC: thời gian bộ nhớ truy xuất từ địa chỉ, thông thường tACC = tcs 
tdec: thời gian trễ ở bộ giải mã (decoder) 

Hình  2-11. Ghép nối VXL với bộ nhớ 
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♦ Định thời đọc bộ nhớ: 
Thời gian truy xuất tổng cộng của hệ thống bộ nhớ chính là tổng thời gian 

trễ trong các bộ đệm và thời gian truy xuất (access time) bộ nhớ. 
Hiệu giữa thời gian truy xuất cần thiết bởi µP với thời gian truy xuất thật sự 

của bộ nhớ gọi là biên định thời (timing margin). 
tDS (Data Setup): thời gian thiết lập dữ liệu cung cấp bởi hệ thống bộ nhớ 
tDH (Data Hold): thời gian giữ dữ liệu cung cấp bởi hệ thống bộ nhớ 

 
Hình  2-12. Định thời ghi bộ nhớ 

 

 
Hình  2-13. Định thời đọc bộ nhớ 



Bài giảng  Chương 2 
Vi xử lý  - Vi điều khiển  Họ vi xử lý Intel 80x86  

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa Điện tử   87 
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

Mở rộng 
1. Tự tìm hiểu xem hàm nào trong ngắt 21h dùng để nhập một xâu kí tự ? 

Ngoài ngắt 21h, còn ngắt nào có thể dùng để nhập xuất từ bàn phím ? (dùng 
NortonGuide hoặc TechHelp).  

2. Viết chương trình nhập tên và in ra màn hình câu “Hello ” + tên đã nhập. 
3. Tìm hiểu xem tại sao không có lệnh MOV x1, x2   (x1,x2 là hai biến trong 

bộ nhớ) 
4. Hai lệnh  “INC AX” và  “ADD AX, 1” khác nhau chỗ nào ? 

Hướng dẫn 
Bài 1.  Để nhập 1 một ký tự sử dụng hàm 1 của ngắt 21h, để xuất, sử dụng hàm 2. 
 Ví dụ: 
 MOV AH,1 
 int 21h ; kết quả trong AL 
 
 MOV DL,AL ; kí tự cần xuất trong DL 
 MOV AH,2 
 int 21h 
Bài 2. Cặp kí tự xuống dòng là 10,13. Có thể khai báo nhiều xâu kí tự hoặc chung 
một xâu. 

Ví dụ:  
Msg3  DB 10,13,9,“1. Dich file ASM thanh file OBJ.$” 
Msg4  DB 10,13,9,“2. Lien ket file OBJ thanh file EXE.$” 
 
Hoặc 
 
Msg34  DB 10,13,9,“1. Dich file ASM thanh file OBJ.” 

DB 10,13,9,“2. Lien ket file OBJ thanh file EXE.$” 
 

Bài 3, 4. Kí tự hoa và kí tự thường của cùng một chữ cái tiếng Anh cách nhau 20h. 
Do đó, để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, chỉ cần dùng lệnh 
ADD, SUB. 
 
Bài 5. Để chuyển đổi các kí tự ‘0’ – ‘9’ thành số 0 – 9 chỉ cần thực hiện phép trừ đi 
48 (mã của ‘0’). Sau khi thực hiện phép tính, chuyển đổi thành kí tự và in ra màn 
hình (có thể dùng biểu diễn Hex). 
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(Trang này nên bỏ trống) 
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ROM nội thường là nhỏ hơn và đắt tiền hơn, nhưng lá ghim thêm có sẵn để kết nối 
với môi trường ngoại vi. Kích thước của dãy ROM từ 512B đến 64KB 

 Random Access Memory (RAM) 

Random Access Memory (RAM) là một loại bộ nhớ sử dụng cho các dữ liệu lưu 
trữ tạm thời và kết quả trung gian được tạo ra và được sử dụng trong quá trình hoạt 
động của bộ vi điều khiển. Nội dung của bộ nhớ này bị xóa một khi nguồn cung cấp 
bị tắt. 

 Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM) 

EEPROM là một kiểu đặc biệt của bộ nhớ chỉ có ở một số loại vi điều khiển. Nội 
dung của nó có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình (tương tự 
như RAM), nhưng vẫn còn lưu giữ vĩnh viễn, ngay cả sau khi mất điện (tương tự 
như ROM). Nó thường được dùng để lưu trữ các giá trị được tạo ra và được sử dụng 
trong quá trình hoạt động (như các giá trị hiệu chuẩn, mã, các giá trị để đếm, v.v..), 
mà cần phải được lưu sau khi nguồn cung cấp ngắt. Một bất lợi của bộ nhớ này là 
quá trình ghi vào là tương đối chậm. 
 

 
Hình  3-2 Giao tiếp bộ nhớ 
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 Các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) 

Thanh ghi chức năng đặc biệt (Special Function Registers) là một phần của bộ nhớ 
RAM. Mục đích của chúng được định trước bởi nhà sản xuất và không thể thay đổi 
được. Các bit của chúng được liên kết vật lý tới các mạch trong vi điều khiển như bộ 
chuyển đổi A/D, modul truyền thông nối tiếp,… Mỗi sự thay đổi trạng thái của các 
bit sẽ tác động tới hoạt động của vi điều khiển hoặc các vi mạch. 

 Bộ đếm chương trình (PC:Program Counter) 

Bộ đếm chương trình chứa địa chỉ chỉ đến ô nhớ chứa câu lệnh tiếp theo sẽ được 
kích hoạt. Sau mỗi khi thực hiện lệnh, giá trị của bộ đếm được tăng lên 1. Vì lý do 
đó nên chương trình chỉ thực hiện được được từng lệnh trong một thời điểm. 

 Central Processor Unit (CPU) 

Đây là một đơn vị có nhiệm vụ điều khiển và giám sát tất cả các hoạt động bên 
trong vi điều khiển và người sử dụng không thể tác động vào hoạt động của nó. Nó 
bao gồm một số đơn vị con nhỏ hơn, trong đó quan trọng nhất là: 

- Instruction decoder is a part of the electronics which recognizes program 
instructions and runs other circuits on the basis of that. The abilities of this 
circuit are expressed in the "instruction set" which is different for each 
microcontroller family. 

- Bộ giải mã lệnh có nhiệm vụ nhận dạng câu lệnh và điều khiển các mạch 
khác theo lệnh đã giải mã. Việc giải mã đươpcj thực hiện nhờ có tập lệnh 
“instruction set”. Mỗi họ vi điều khiển thường có các tập lệnh khác nhau. 

- Arithmetical Logical Unit (ALU) Thực thi tất cả các thao tác tính toán số 
học và logic. 

- Thanh ghi tích lũy (Accumulator)  là một thanh ghi SFR liên quan mật 
thiết với hoạt động của ALU. Nó lưu trữ tất cả các dữ liệu cho quá trình 
tính toán và lưu giá trị kết quả để chuẩn bị cho các tính toán tiếp theo. Một 
trong các thanh ghi SFR khác được gọi là thanh ghi trạng thái (Status 
Register) cho biết trạng thái của các giá trị lưu trong thanh ghi tích lũy. 

 Các cổng vào/ra (I/O Ports) 

Để vi điều khiển có thể hoạt động hữu ích, nó cần có sự kết nối với các thiết bị 
ngoại vi. Mỗi vi điều khiển sẽ có một hoặc một số thanh ghi (được gọi là cổng) được 
kết nối với các chân của vi điều khiển. 
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Hình  3-3. Vào ra với thiết bị ngoại vi 

Chúng được gọi là cổng vào/ra (I/O port) bởi vì chúng có thể thay đổi chức năng, 
chiều vào/ra theo yêu cầu của người dùng. 

 Bộ dao động (Oscillator) 

 
Hình  3-4 ghép nối bộ dao động 

Bộ dao động đóng vai trò nhạc trưởng làm nhiệm vụ đồng bộ hóa hoạt động của tất 
cả các mạch bên trong vi điều khiển. Nó thường được tạo bởi thạch anh hoặc gốm để 
ổn định tần số. Các lệnh không được thực thi theo tốc độ của bộ dao động mà thường 
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chậm hơn, bởi vì mỗi câu lệnh được thực hiện qua nhiều bước. Mỗi loại vi điều 
khiển cần số chu kỳ khác nhau để thực hiện lệnh.  

 Bộ định thời/đếm (Timers/Counters) 

Hầu hết các chương trình sử dụng các bộ định thời trong hoạt động của mình. Chúng 
thường là các thanh ghi SFR 8 hoặc 16 bit, sau mỗi xung dao động clock, giá trị của 
chúng được tăng lên. Ngay khi thanh ghi tràn, một ngắt sẽ được phát sinh. 

 
Hình  3-5. Bộ định thời/đếm 

 Truyền thông nối tiếp 

 
Hình  3-6. Truyền nhận nối tiếp 

Kết nối song song giữa vi điều khiển và thiết bị ngoại vi được thực hiện qua các 
cổng vào/ra là giải pháp lý tưởng với khoảng cách ngắn trong vài mét. Tuy nhiên khi 
cần truyền thông giữa các thiết bị ở khoảng cách xa thì không thể dùng kết nối song 
song, vì vậy truyền thông nối tiếp là giải pháp tốt nhất.  

Ngày nay, hầu hết các vi điều khiển có một số bộ điều khiển truyền thông nối tiếp 
như một trang bị tiêu chuẩn. Chúng được sử dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 
nhau như: 
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AT89C51 là vi điều khiển do Atmel sản xuất, chế tạo theo công nghệ CMOS có 
các đặc tính như sau: 

- 4 KB PEROM (Flash Programmable and Erasable Read Only Memory), có 
khả năng tới 1000 chu kỳ ghi xoá 

- Tần số hoạt động từ: 0Hz đến 24 MHz 
- 3 mức khóa bộ nhớ lập trình 
- 128 Byte RAM nội. 
- 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. 
- 2 bộ Timer/counter 16 Bit. 
- 6 nguồn ngắt. 
- Giao tiếp nối tiếp điều khiển bằng phần cứng. 
- 64 KB vùng nhớ mã ngoài 
- 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoài. 
- Cho phép xử lý bit. 
- 210 vị trí nhớ có thể định vị bit. 
- 4 chu kỳ máy (4 µs đối với thạch anh 12MHz) cho hoạt động nhân hoặc chia. 
- Có các chế độ nghỉ (Low-power Idle) và chế độ nguồn giảm (Power-down). 
- Ngoài ra, một số IC khác của họ MCS-51 có thêm bộ định thời thứ 3 và 256 

byte RAM nội. 
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Hình  3-10. Xuất mức 0 

 Chân vào/ra (I/O) 

Hình trên mô tả sơ đồ đơn giản của mạch bên trong các chân vi điều khiển trừ 
cổng P0 là không có điện trở kéo lên (pull-up).  

 
Hình  3-11. Trở treo nội tại chân 

 Chân  ra 

Một mức logic 0 đặt vào bit của thanh ghi P làm cho transistor mở, nối chân 
tương ứng với đất. 

 
Hình  3-12. xuất mức 1 

 Chân vào 

Một bit 1 đặt vào một bit của thanh ghi cổng, transistor đóng và chân tương ứng 
được nối với nguồn Vcc qua trở kéo lên. 
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 Port 0 

Port 0 là port có 2 chức năng ở các chân 32 – 39 của AT89C51: 
- Chức năng I/O (xuất/nhập): dùng cho các thiết kế nhỏ. Tuy nhiên, khi 

dùng chức năng này thì Port 0 phải dùng thêm các điện trở kéo lên 
(pull-up), giá trị của điện trở phụ thuộc vào thành phần kết nối với Port. 

- Khi dùng làm ngõ vào, Port 0 phải được set mức logic 1 trước đó. 
- Chức năng địa chỉ / dữ liệu đa hợp: khi dùng các thiết kế lớn, đòi hỏi 

phải sử dụng bộ nhớ ngoài thì Port 0 vừa là bus dữ liệu (8 bit) vừa là 
bus địa chỉ (8 bit thấp). 

Ngoài ra khi lập trình cho AT89C51, Port 0 còn dùng để nhận mã khi lập trình 
và xuất mã khi kiểm tra (quá trình kiểm tra đòi hỏi phải có điện trở kéo lên). 

 Port 1:  

Port1 (chân 1 – 8) chỉ có một chức năng là I/O, không dùng cho mục đích khác (chỉ 
trong 8032/8052/8952 thì dùng thêm P1.0 và P1.1 cho bộ định thời thứ 3). Tại 
Port 1 đã có điện trở kéo lên nên không cần thêm điện trở ngoài. 

Port 1 có khả năng kéo được 4 ngõ TTL và còn dùng làm 8 bit địa chỉ thấp 
trong quá trình lập trình hay kiểm tra. 

Khi dùng làm ngõ vào, Port 1 phải được set mức logic 1 trước đó. 

 Port 2:  

Port 2 (chân 21 – 28) là port có 2 chức năng: 

- Chức năng I/O (xuất / nhập) 
- Chức năng địa chỉ: dùng làm 8 bit địa chỉ cao khi cần bộ nhớ ngoài có 

địa chỉ 16 bit. Khi đó, Port 2 không được dùng cho mục đích I/O. 
- Khi dùng làm ngõ vào, Port 2 phải được set mức logic 1 trước đó. 
- Khi lập trình, Port 2 dùng làm 8 bit địa chỉ cao hay một số tín hiệu điều 

khiển. 

 Port 3:  

Port 3 (chân 10 – 17) là port có 2 chức năng: 

- Chức năng I/O. Khi dùng làm ngõ vào, Port 3 phải được set mức logic 1 
trước đó. 

- Chức năng khác: mô tả như sau: 
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Bit Tên Chức năng 

P3.0 RxD Ngõ vào port nối tiếp 
P3.1 TxD Ngõ ra port nối tiếp 
P3.2 INT0 Ngắt ngoài 0 
P3.3 INT1 Ngắt ngoài 1 
P3.4 T0 Ngõ vào của bộ định thời 0 
P3.5 T1 Ngõ vào của bộ định thời 1 
P3.6 WR Tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu lên bộ nhớ ngoài. 
P3.7 RD Tín hiệu điều khiển đọc từ bộ nhớ dữ liệu ngoài. 

Bảng 3-1. Chức năng các chân của Port 3 

 Các chân nguồn: 

Chân 40: VCC = 5V± 20%  
Chân 20: GND 

 /PSEN  (Program Store Enable): 

/PSEN  (chân 29) cho phép đọc bộ nhớ chương trình mở rộng đối với các ứng 
dụng  sử  dụng  ROM  ngoài,  thường  được  nối  đến  chân /OC  (Output  Control)  
của ROM để đọc các byte mã lệnh.  /PSEN  sẽ ở mức logic 0 trong thời gian 
AT89C51 lấy lệnh.Trong quá trình này, / PSEN  sẽ tích cực 2 lần trong 1 chu kỳ 
máy. 

Mã lệnh của chương trình được đọc từ ROM thông qua bus dữ liệu (Port0) và 
bus địa chỉ (Port0 + Port2). 

Khi 8051 thi hành chương trình trong ROM nội,  PSEN  sẽ ở mức logic 1. 

 ALE/ PROG  (Address Latch Enable / Program): 

ALE/ PROG  (chân 30) cho phép tách các đường địa chỉ và dữ liệu tại Port 0 khi  
truy  xuất  bộ  nhớ  ngoài.  ALE  thường  nối  với  chân  Clock  của  IC  chốt  (74373, 
74573). Các xung tín hiệu ALE có tốc độ bằng 1/6 lần tần số dao động trên chip và 
có thể được dùng làm tín hiệu clock cho các phần khác của hệ thống. Xung này 
có thể cấm bằng cách set bit 0 của SFR tại địa chỉ 8Eh lên 1. Khi đó, ALE chỉ có 
tác dụng khi dùng lệnh MOVX hay MOVC. Ngoài ra, chân này còn được dùng 
làm ngõ vào xung lập trình cho ROM nội ( /PROG ). 

 EA /VPP (External Access) : 

EA  (chân 31) dùng để cho phép thực thi chương trình từ ROM ngoài. Khi nối chân 
31 với Vcc, AT89C51 sẽ thực thi chương trình từ ROM nội (tối đa 8KB), ngược lại 
thì thực thi từ ROM ngoài (tối đa 64KB). 
Ngoài ra, chân  /EA  được lấy làm chân cấp nguồn 12V khi lập trình cho ROM. 
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Bộ  nhớ  ngoài  bao  gồm  bộ  nhớ  chương  trình  (điều  khiển  đọc  bằng  tín  hiệu 
PSEN ) và bộ nhớ dữ liệu (điều khiển bằng tín hiệu  RD  hay  WR  để cho phép 
đọc hay ghi dữ liệu). Do số đường địa chỉ của MCS-51 là 16 bit (Port 0 chứa 8 bit 
thấp và Port 2 chứa 8 bit cao) nên bộ nhớ ngoài có thể giải mã tối đa là 64KB. 

3.2.4.1 Tổ chức bộ nhớ trong 
Bộ nhớ trong của MCS-51 gồm ROM và RAM. RAM bao gồm nhiều vùng có 

mục đích khác nhau: vùng RAM đa dụng (địa chỉ byte từ 30h – 7Fh và có thêm 
vùng 80h – 0FFh ứng với 8052), vùng có thể   địa chỉ hóa từng bit (địa chỉ byte 
từ 20h – 2Fh, gồm 128 bit được định địa chỉ bit từ 00h – 7Fh), các bank thanh 
ghi (từ 00h – 1Fh) và các thanh ghi chức năng đặc biệt (từ 80h – 0FFh). 

 Các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR – Special Function Registers): 

Địa 
chỉ 

byte 

Có thể 
định địa 
chỉ bit 

Không định địa 
chỉ bit 

F8h         
F0h B        
E8h         
E0h ACC        
D8h         
D0h PSW        
C8h (T2CON)  (RCAP2L) (RCAP2H) (TL2) (TH2)   
C0h         
B8h IP SADEN       
B0h P3        
A8h IE SADDR       
A0h P2        
98h SCON SBUF BRL BDRCON     
90h P1        
88h TCON TMOD TL0 TH0 TL1 TH1 AUXR CKCON

80h P0 SP DPL DPH    PCON 
Bảng 3-2. Các thanh ghi chức năng đặc biệt 

Các thanh ghi có thể định địa chỉ bit sẽ có địa chỉ bit bắt đầu và địa chỉ byte 
trùng nhau. Ví dụ như: thanh ghi P0 có địa chỉ byte là 80h và có địa chỉ bit bắt 
đầu từ 80h (ứng với  P0.0) đến 87h (ứng với P0.7). Chức năng các  thanh ghi  này 
sẽ mô tả trong phần sau. 
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 RAM nội:  

chia thành các vùng phân biệt: vùng RAM đa dụng (30h – 7Fh), vùng RAM 
có thể định địa chỉ bit (20h – 2Fh) và các bank thanh ghi (00h – 1Fh). 
 

Địa chỉ byte Địa chỉ bit Chức năng 
7F  
30  

 
 

Vùng RAM đa dụng 

2F 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 
2E 77 76 75 74 73 72 71 70 
2D 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 
2C 67 66 65 64 63 62 61 60 
2B 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 
2A 57 56 55 54 53 52 51 50 
29 4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48 
28 47 46 45 44 43 42 41 40 
27 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 
26 37 36 35 34 33 32 31 30 
25 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 
24 27 26 25 24 23 22 21 20 
23 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 
22 17 16 15 14 13 12 11 10 
21 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 
20 07 06 05 04 03 02 01 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vùng có thể định địa chỉ bit 

1F 
18 

 
Bank 3 

17 
10 

 
Bank 2 

1F 
08 

 

Bank 1 
07 
00 

 

Bank thanh ghi 0 ( mặc định cho R0-R7) 

 
 
 
 

Các bank thanh ghi 

Bảng 3-3. Địa chỉ RAM nội 8051 

 RAM đa dụng: 

RAM đa dụng có 80 byte từ địa chỉ 30h – 7Fh có thể truy xuất mỗi lần 8 bit 
bằng cách dùng chế độ địa chỉ trực tiếp hay gián tiếp. 

Các vùng địa chỉ thấp từ 00h – 2Fh cũng có thể sử dụng cho mục đich như trên 
ngoài các chức năng đề cập như phần sau. 

 RAM có thể định địa chỉ bit: 

Vùng địa chỉ từ 20h – 2Fh gồm 16 byte (= 128 bit) có thể thực hiện giống như 
vùng RAM đa dụng (mỗi lần 8 bit) hay thực hiện truy xuất mỗi lần 1 bit bằng các 
lệnh xử lý bit. Vùng RAM này có các địa chỉ bit bắt đầu tại giá trị 00h và kết thúc 
tại 7Fh. 
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Như vậy, địa chỉ bắt đầu 20h (gồm 8 bit) có địa chỉ bit từ 00h – 07h; địa chỉ 
kết thúc 2Fh có địa chỉ bit từ 78h – Fh. 

 Các bank thanh ghi: 

Vùng địa chỉ từ 00h – 1Fh được chia thành 4 bank thanh ghi: bank 0 từ 00h-
07h, bank 1 từ 08h – 0Fh, bank 2 từ  10h – 17h và  bank 3 từ 18h – 1Fh. Các 
bank thanh ghi này được đại diện bằng các thanh ghi từ R0 đến R7. Sau khi khởi 
động hệ thống thì bank thanh ghi được sử dụng là bank 0. 

Do có 4 bank thanh ghi nên tại một thời điểm chỉ có một bank thanh ghi được 
truy xuất bởi các thanh ghi R0 đến R7. Việc thay đổi bank thanh ghi có thể thực 
hiện thông qua thanh ghi từ trạng thái chương trình (PSW). Các bank thanh ghi 
này cũng có thể truy xuất bình thường như vùng RAM đa dụng đã nói ở trên. 

3.2.4.2 Tổ chức bộ nhớ ngoài 
MCS-51 có bộ nhớ theo cấu trúc Harvard: phân biệt bộ nhớ chương trình và dữ 

liệu.  Chương  trình  và  dữ  liệu  có  thể  chứa  bên  trong  nhưng  vẫn  có  thể  kết  nối  
với 64KB chương trình và 64KB dữ liệu. Bộ nhớ chương trình được truy xuất 
thông qua chân  PSEN  còn bộ nhớ dữ liệu đươc truy xuất thông qua chân  WR  hay  
RD . 

Lưu ý rằng việc truy xuất bộ nhớ chương trình luôn luôn sử dụng địa chỉ 16 bit 
còn bộ nhớ dữ liệu có thể là 8 bit hay 16 bit tuỳ theo câu lệnh sử dụng. Khi dùng bộ 
nhớ dữ liệu 8 bit thì có thể dùng Port 2 như là Port I/O thông thường còn khi dùng ở 
chế độ 16 bit thì Port 2 chỉ dùng làm các bit địa chỉ cao. 

Port 0 được dùng làm địa chỉ thấp/ dữ liệu đa hợp. Tín hiệu /ALE để tách 
byte địa chỉ và đưa vào bộ chốt ngoài. 

Trong chu kỳ ghi, byte dữ liệu sẽ tồn tại ở Port 0 vừa trước khi  /WR  tích cực 
và được giữ cho đến khi  /WR  không tích cực.Trong chu kỳ đọc, byte nhận được 
chấp nhận vừa trước khi  /RD  không tích cực. 

Bộ nhớ chương trình ngoài được xử lý 1 trong 2 điều kiện sau: 
- Tín hiệu  /EA  tích cực ( = 0). 
- Giá trị của bộ đếm chương trình (PC – Program Counter) lớn hơn kích 

thước bộ nhớ. 
 
 
 



Bài giảng  Chương 3 
Vi xử lý  - Vi điều khiển  Họ Vi điều khiển 8051 

108   Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa Điện tử  
   Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

 
 

PCH: Program Counter High – PCL: Program Counter Low 
DPH: Data Pointer High – DPL: Data Pointer Low 

Hình  3-15. Thực thi bộ nhớ chương trình ngoài 

 Bộ nhớ chương trình ngoài: 

Quá trình thực thi lệnh khi dùng bộ nhớ chương trình ngoài có thể mô tả như 
“Hình  3-15. Thực thi bộ nhớ chương trình ngoài”. Trong quá trình này, Port 0 và 
Port 2 không còn là các Port xuất nhập mà chứa địa chỉ và dữ liệu. Sơ đồ kết nối với 
bộ nhớ chương trình ngoài mô tả như “Hình  3-14.  Các vùng nhớ trong AT89C51”. 

Trong  một  chu kỳ  máy,  tín hiệu ALE  tích  cực  2 lần. Lần thứ  nhất  cho phép 
74HC573 mở cổng chốt địa chỉ byte thấp, khi /ALE xuống 0 thì byte thấp và byte 
cao của bộ đếm chương trình đều có nhưng ROM chưa xuất vì  PSEN  chưa tích cực, 
khi tín hiệu ALE lên 1 trở lại thì Port 0 đã có dữ liệu là mã lệnh. ALE tích cực lần 
thứ hai được giải thích tương tự và byte 2 được đọc từ bộ nhớ chương trình. Nếu 
lệnh đang thực thi là lệnh 1 byte thì CPU chỉ đọc Opcode, còn byte thứ hai bỏ qua. 
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thanh ghi tạm, chứa các kết quả trung gian. 
Thanh ghi B có địa chỉ byte F0h và địa chỉ bit từ F0h – F7h có thể truy 

xuất giống như thanh ghi A. 
 Thanh ghi từ trạng thái chương trình (PSW -  Program Status Word) 

Thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW nằm tại địa chỉ D0h và có các 
địa chỉ bit từ D0h – D7h, bao gồm 7 bit (1 bit không sử dụng) có các chức năng 
như sau: 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 
Chức 
năng 

 

CY 
 

AC 
 

F0 
 

RS1 
 

RS0 
 

OV 
 

F1 
 

P 
 

 CY (Carry): cờ nhớ, thường được dùng cho các lệnh toán học không 
dấu (C = 1 khi có nhớ trong phép cộng hay mượn trong phép trừ) 

 AC (Auxiliary Carry): cờ nhớ phụ (thường dùng cho các phép toán BCD).  
 F0 (Flag 0): được sử dụng tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng. 
 RS1, RS0: dùng để chọn bank thanh ghi sử dụng. Khi reset hệ thống, bank 

0 sẽ được sử dụng. 
RS1 RS0 Bank thanh ghi

0 0 Bank 0 
0 1 Bank 1 
1 0 Bank 2 
1 1 Bank 3 

 
 OV (Overflow): cờ tràn. Cờ OV = 1 khi có hiện tượng tràn số học xảy ra 

(dùng cho số nguyên có dấu). 
 F1 (Flag 1): được sử dụng tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng. 
 P (Parity): kiểm tra parity (lẻ). Cờ P = 1 khi tổng số bit 1 trong thanh ghi 

A là số lẻ (nghĩa là tổng số bit 1 của thanh ghi A cộng thêm cờ P là số 
chẵn). Ví dụ như: A = 10101010b có tổng cộng 4 bit 1 nên P = 0. Cờ P 
thường được dùng để kiểm tra lỗi truyền dữ liệu. 

 Thanh ghi con trỏ stack (SP – Stack Pointer) 

Con trỏ stack SP nằm tại địa chỉ 81h và không cho phép định địa chỉ bit. SP dùng 
để chỉ đến đỉnh của stack. Stack là một dạng bộ nhớ lưu trữ dạng LIFO (Last In First 
Out) thường dùng lưu trữ địa chỉ trả về khi gọi một chương trình con. Ngoài ra, stack 
còn dùng như bộ nhớ tạm để lưu lại và khôi phục các giá trị cần thiết. 

Đối  với  AT89C51,  stack  được  chứa  trong  RAM  nội  (128  byte  đối  với 
8031/8051 hay 256 byte đối với 8032/8052). Mặc định khi khởi động, giá trị của SP 
là 07h, nghĩa là stack bắt đầu từ địa chỉ 08h (do hoạt động lưu giá trị vào stack yêu 
cầu phải tăng nội dung thanh ghi SP trước khi lưu). Như vậy, nếu không gán giá trị 
cho thanh ghi SP thì không được sử dụng các bank thanh ghi 1, 2, 3 vì có thể làm sai 
dữ liệu. Đối  với các ứng dụng thông thường không cần dùng nhiều đến stack, có thể 
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không cần khởi động SP mà dùng giá trị mặc định là 07h. Tuy nhiên, nếu cần, ta có 
thể xác định lại vùng stack cho MCS-51. 

 Con trỏ dữ liệu DPTR (Data Pointer) 

Con  trỏ  dữ  liệu  DPTR  là  thanh  ghi  16  bit  bao  gồm  2  thanh  ghi  8  bit:  
DPH (High)  nằm  tại  địa  chỉ  83h  và  DPL  (Low)  nằm  tại  địa  chỉ  82h.  Các  
thanh  ghi  này không cho phép định địa chỉ bit. DPTR được dùng khi truy xuất đến 
bộ nhớ có địa chỉ 16 bit. 

 Các thanh ghi port 

Các thanh ghi P0 tại địa chỉ 80h, P1 tại địa chỉ 90h, P2, tại địa chỉ A0h, P3 tại địa 
chỉ B0h là các thanh ghi chốt cho 4 port xuất / nhập (Port 0, 1, 2, 3). Tất cả các thanh 
ghi này đều cho phép định địa chỉ bit trong đó địa chỉ bit của P0 từ 80h – 87h, P1 từ 
90h – 97h, P2 từ A0h – A7h, P3 từ B0h – B7h. Các địa chỉ bit này có thể thay thế 
bằng toán tử  địa chỉ.  

Ví dụ như: 2 lệnh sau là tương đương: 
SETB P0.0 

SETB 80h 

 Thanh ghi port nối tiếp (SBUF - Serial Data Buffer) 

Thanh ghi port nối tiếp tại địa chỉ 99h thực chất bao gồm 2 thanh ghi: thanh ghi 
nhận và thanh ghi truyền. Nếu dữ liệu đưa tới SBUF thì đó là thanh ghi truyền, nếu 
dữ liệu đươc đọc từ SBUF thì đó là thanh ghi nhận. Các thanh ghi này không cho 
phép định địa chỉ bit. 

 Các thanh ghi định thời (Timer Register) 

Các cặp thanh ghi (TH0, TL0), (TH1, TL1) và (TH2, TL2) là các thanh ghi dùng 
cho các bộ định thời 0, 1 và 2 trong đó bộ định thời 2 chỉ có trong 8032/8052. Ngoài 
ra, đối với họ 8032/8052 còn có thêm cặp thanh ghi (RCAP2L, RCAP2H) sử dụng 
cho bộ định thời 2 (sẽ thảo luận trong phần hoạt động định thời). 

 Các thanh ghi điều khiển 

Bao gồm các thanh ghi IP (Interrupt Priority), IE (Interrupt Enable), TMOD 
(Timer Mode), TCON (Timer Control), T2CON (Timer 2 Control), SCON (Serial 
port control) và PCON (Power control). 

- Thanh ghi IP tại địa chỉ B8h cho phép chọn mức ưu tiên ngắt khi có 2 
ngắt xảy ra đông thời. IP cho phép định địa chỉ bit từ B8h – BFh. 

- Thanh ghi IE tại địa chỉ A8h cho phép hay cấm các ngắt. IE có địa chỉ 
bit từ A8h – AFh. 

- Thanh ghi TMOD tại địa chỉ 89h dùng để chọn chế độ hoạt động cho 
các bộ định thời (0, 1) và không cho phép định địa chỉ bit. 
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- Thanh ghi TCON tại địa chỉ 88h điều khiển hoạt động của bộ định thời 
và ngắt. TCON có địa chỉ bit từ 88h – 8Fh. 

- Thanh ghi T2CON tại địa chỉ C8h điều khiển hoạt động của bộ định thời 
2. T2CON có địa chỉ bit từ C8h – CFh. 

- Thanh ghi SCON tại địa chỉ 98h điều khiển hoạt động của port nối tiếp. 
SCON có địa chỉ bit từ 98h – 9Fh. 

Các thanh ghi đã nói ở trên sẽ được thảo luận thêm ở các phần sau. 

 Thanh ghi điều khiển nguồn PCON 

Thanh ghi PCON tại địa chỉ 87h không cho phép định địa chỉ bit bao gồm 
các bit như sau: 

 
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Chức 
năng 

 

SMOD1 
 

SMOD0 
 

- 
 

POF 
 

GF1 
 

GF0 
 

PD 
 

IDL 

 
SMOD1 (Serial Mode 1): = 1 cho phép tăng gấp đôi tốc độ port nối tiếp 

trong chế độ 1, 2 và 3.  
SMOD0 (Serial Mode 0): cho phép chọn bit SM0 hay FE trong thanh ghi 

SCON ( = 1 chọn bit FE).  
POF (Power-off Flag): dùng để nhận dạng loại reset. POF = 1 khi mở 

nguồn. Do đó, để xác định loại reset, cần phải xoá bit POF trước đó. 
GF1, GF0 (General purpose Flag): các bit cờ dành cho người sử dụng. 
PD (Power Down): được xoá bằng phần cứng khi hoạt động reset xảy ra. 

Khi bit PD = 1 thì vi điều khiển sẽ chuyển sang chế độ nguồn giảm. Trong chế độ 
này: 

- Chỉ có thể thoát khỏi chế độ nguồn giảm bằng cách reset. 
- Nội dung RAM và mức logic trên các port được duy trì. 
- Mạch dao động bên trong và các chức năng khác ngừng hoạt động. 
- Chân ALE và PSEN ớ mức thấp. 
- Yêu cầu Vcc phải có điện áp ít nhất là 2V và phục hồi Vcc = 5V ít nhất 10 
chu kỳ trước khi chân RESET xuống mức thấp lần nữa. 

IDL (Idle): được xoá bằng phần cứng khi hoạt động reset hay có ngắt 
xảy ra. Khi bit IDL = 1 thì vi điều khiển sẽ chuyển sang chế độ nghỉ. Trong chế 
độ này: 

- Chỉ có thể thoát khỏi chế độ nguồn giảm bằng cách reset hay có ngắt xảy 
ra. 
- Trạng thái hiện hành của vi điều khiển được duy trì và nội dung các thanh 

ghi không đổi. 
- Mạch dao động bên trong không gởi được tín hiệu đến CPU. 
- Chân ALE và PSEN ớ mức cao. 
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c) Địa chỉ trực tiếp 
Bộ nhớ RAM được gán các địa chỉ từ 00 đến FFH và được phân chia như sau: 
1. Các ngăn nhớ từ 00 đến 1FH được gán cho các băng thanh ghi và ngăn xếp. 
2. Các ngăn nhớ từ 20H đến 2FH được dành cho không gian đánh địa chỉ theo bit 
để lưu các dữ liệu 1 bit. 
3. Các ngăn nhớ từ 30H đến 7FH là không gian để lưu dữ liệu có kích thước 
1byte. 

 Toán hạng là tên hoặc địa chỉ của các thanh ghi trong vùng RAM thấp (0-127) 
và vùng chứa các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR. 

Ví dụ :  
MOV R0, 40H; Lưu nội dung của ngăn nhớ 40H của RAM vào R0 
MOV 56H, A; Lưu nội dung thanh ghi A vào ngăn nhớ 56H của RAM 

Các ngăn nhớ dành cho băng ghi được truy cập bằng thanh ghi theo các tên 
gọi của chúng là R0 - R7. Nên các thanh ghi có thể được truy cập theo hai cách sau: 
Ví dụ: Hai lệnh sau đều sao nội dung thanh ghi R4 vào A 
MOV A, 4   

MOV A, R4          

d) Địa chỉ gián tiếp 

 Trong chế độ này, một thanh ghi được sử dụng như một con trỏ đến dữ liệu. 
Toán hạng có thể nằm trong cả vùng RAM thấp và cao, hoặc RAM ngoài, không 
dùng cho vùng SFR. Địa chỉ của toán hạng chứa trong thanh ghi con trỏ (R0 hoặc R1 
với RAM trong, DPTR đối với RAM ngoài). Đặc điểm nhân ra chế độ này là luôn có 
ký tự @ đứng trước toán hạng. 

Ví dụ: 
MOV A, @ R0 ; Chuyển nội dung của ngăn nhớ RAM có  

;địa chỉ trong RO và A 
e) Địa chỉ chỉ số 

Chế độ đánh địa chỉ theo chỉ số được sử dụng rộng rãi trongviệc truy cập các 
phân tử dữ liệu của bảng trong không gian ROM/RAM chương trình của 8051 trong 
dải 64KB.  

Lệnh được dùng cho mục đích này là 
 “MovC A, @ A + DPTR” và 

 “MovX A, @ A + DPTR”.  

Thanh ghi 16 bit DPTR là thanh ghi A được dùng để tạo ra địa chỉ của phần tử dữ 
liệu được lưu trong bộ nhớ (trong hoặc ngoài 8051). 

Thay lệnh Mov bằng MovC/MovX do các phần tử dữ liệu được cất trong không 
gian mã (chương trình) của Flash ROM trong/ngoài chip của 8051. Trong lệnh này 
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Ký hiệu Mổ tả 

Dptr: 
thanh ghi con trỏ dữ liệu (có độ rộng 16bit được kết hợp từ 2 thanh 
ghi 8 bit là DPH và DPL). 

Direct: 
Direct:   là một biến 8 bit(hay chính là ô nhớ) bất kỳ trong RAM (trừ 
32 thanh ghi Rn ở đầu RAM). 

#data: một hằng số 8 bit bất kỳ. 

#data16: một hằng số 16 bit bất kỳ 

<rel>: địa chỉ bất kỳ nằm trong khoảng [PC-128 ; PC+127] 

<addr11>: 
địa chỉ bất kỳ nằm trong khoảng 0 – 2Kbyte tính từ địa chỉ của lệnh 
tiếp theo. 

<addr16>: 

 
địa  chỉ bất kỳ  trong  không gian 64K  (áp dụng  cho cả  không gian 
nhớ chương trình và không gian nhớ dữ liệu). 

<bit>: 
bit bất kỳ có thể đánh địa chỉ được (không dùng cho các bit không 
đánh được địa chỉ). 

Bảng 3-4. ký hiệu sử dụng mô tả lệnh 

 Các lệnh toán học 

Các ký hiệu dùng trong việc mô tả tập lệnh  

 Thực hiện các phép tính cơ bản như +, -, *, /, … Kết quả sau khi thực hiện 
lệnh được lưu vào toán hạng đầu tiên trong lệnh 

Các lệnh toán học như: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DA. Ví dụ1 :  
MOV A, # 0F5H ; A = F5H 

 MOV A, # 0BH ; A = F5 + 0B = 00 

Sau phép cộng, thanh ghi A (đích) chứa 00 và các cờ sẽ như sau: 
 CY = 1 vì có phép nhớ từ D7 
 PF = 1 vì số các số 1 là 0 (một số chẵn) cờ PF được đặt lên 1. 
 AC = 1 vì có phép nhớ từ D3 sang D4. Ví dụ 2:  
MOV A, #47H  ; A = 47H là toán hạng BCD đầu tiên 
MOV B, #25H  ; B = 25H  là toán hạng BCD thứ hai 
ADD A, B   ; Cộng các số hex (nhị phân) A = 6CH 
DA A   ; Điều chỉnh cho phép cộng BCD (A = 72H) 
Sau khi chương trình được thực hiện thanh ghi A sẽ chứa 72h (47 + 25 = 72). 
Ví dụ 3:  thực hiện phép nhân  
MOV A, #25H  ; Nạp vào A giá trị 25H 
MOV B, 65H  ; Nạp vào B giá trị 65H 
MUL AB   ; 25H*65H = E99 với B = 0EH và A = 99H 
Các lệnh số học xem chi tiết trong phần phụ lục  
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 Các lệnh logic 

Thực hiện các phép toán logic, các lệnh bao gồm:  

ANL: phép toán “and ” logic 

ORL: phép toán “or ” logic 

 XRL: phép toán “xor ” logic 

CLR: phép toán “và ” logic 

CPL: phép toán bù 

RL: phép quay bit sang trái 

RR: phép quay bit sang phải 

RLC: : phép quay trái có nhớ 

RRC: phép quay phải có nhớ 

SWAP: lệnh trao đổi thanh ghi 

Ví dụ 1:  
MOV A, #35H  ; Gán A = 35H 

ANL A, #0FH  ; Thực hiện phép “và”  A với 0FH  
Kết quả: A=05h 
 Ví dụ 2:  

MOV A, #04  ; A = 04 

ORL A, #68H ; A = 6C 

Ví dụ 3: 
MOV A, #54H ; A= 54H 

XRL A, #78H ; A=2CH 

Ví dụ 4:  
MOV  A, #55H  

CPL  A  ;kết qủa thanh ghi A là AAH 
Ví dụ 5: các lệnh quay 
RR:  MOV A, #36H  ; A = 0011 0110    

RR A   ; A = 0001 1011 

RR A   ; A = 1000 1101 

RR A   ; A = 1100 0110 

RR A   ; A = 0110 0011 

RRC: MOV A #26H  ; A = 0010 0110 

RRC A   ; A = 0001 0011  CY = 0 

RRC A   ; A = 0000 1001  CY = 1 

RCC A   ; A = 1000 0100  CY = 1 

Ví dụ 6:  
MOV  A, #72H ; A = 72H 

SWAP  A  ; A = 27H 
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Các lệnh số học xem chi tiết trong phần phụ lục  

 Các lệnh vận chuyển dữ liệu 

 Di chuyển dữ liệu từ ô nhớ này đến ô nhứ khác, hoặc giữa hai thanh ghi, 
thanh ghi ô nhớ. 

Các lệnh vận chuyển dữ liệu bao gồm:  
MOV: chuyển dữ liệu giữa thanh ghi với thanh ghi, thanh ghi với ô nhớ, một hằng số 
đến thanh ghi, một hằng số đến ô nhớ, và ngược lại 
MOVC: Sao chép mã nguồn (dữ liệu đã được đặt trong vùng mã nguồn) 

Cú pháp 
STT 

Mã lệnh Toán hạng 
Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

1 MOV A,Rn 1 1 
2 MOV A,direct 2 1 
3 MOV A,@Ri 1 1 
4 MOV A,#data 2 1 
5 MOV Rn,A 1 1 
6 MOV Rn,direct 2 2 
7 MOV Rn,#data 2 1 
8 MOV Direct,A 2 1 
9 MOV Direct,Rn 2 2 
10 MOV Direct,direct 3 2 
11 MOV Direct,@Ri 2 2 
12 MOV Direct,#data 3 2 
13 MOV @Ri,A 1 1 
14 MOV @Ri,direct 2 1 
15 MOV @Ri,#data 

Copy giá trị của toán hạng bên 
phải cho vào toán hạng bên trái 
(các toán hạng đều là 8bit) 

2 1 

16 MOV Dptr,#data16 
Đưa  giá  trị  16bit  vào  thanh 
ghi DPTR 

3 2 

17 MOVC A,@A+dptr 

Đọc  giá  trị bộ  nhớ chương trình 
tại địa chỉ = 
A  +  DPTR, cất kết  quả  
vào A 

1 2 

18 MOVC A,@A+PC 
Đọc  giá  trị bộ  nhớ chương trình 
tại địa chỉ =  
A + PC, cất kết quả vào A 

1 2 

19 MOVX A,@Ri 
Đọc  vào  A  giá  trị của bộ nhớ 
ngoài tại địa chỉ = Ri 

1 2 

20 MOVX A,@dptr 
Đọc  vào  A  giá  trị của bộ nhớ  
ngoài tại  địa  chỉ  = DPTR 

1 2 

21 MOVX @dptr,A 
Ghi  giá  trị của  A  vào bộ nhớ  
ngoài tại  địa  chỉ  = DPTR 

1 2 
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Cú pháp 
STT 

Mã lệnh Toán hạng 
Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

22 MOVX @dptr,A 
Ghi  giá  trị của  A  vào bộ nhớ  
ngoài tại  địa  chỉ  =  
DPTR 

2 2 

23 PUSH Direct 
Cất nội  dung của  biến trong 
RAM vào đỉnh ngăn  
xếp 

2 2 

24 POP Direct 
Lấy byte ở đỉnh ngăn xếp  
cho vào biến trong RAM 

2 2 

25 XCH A,Rn 1 1 
26 XCH A,direct 2 1 
27 XCH A,@Ri 

Hoán đổi giá  trị của A và giá trị 
còn lại 

1 1 

28 XCHD A,@Ri 
Hoán  đổi  4  bit  thấp  giữaA  và 
một  ô  nhớ  trong Ram tại địa chỉ 
= Ri 

1 1 

Bảng 3-5. Các lệnh vận chuyển dữ liệu 

 Các lệnh thao tác bit và đọc cổng: Các lệnh thao tác bit:  

Lệnh Chức năng 
SETB bit Thiết lập bit (bit bằng 1) 

CLR bit Xoá bit về không (bit = 0) 

CPL bit Bù bit (bit = NOT bit) 

JB bit, đích Nhảy về đích nếu bit = 1 

JNB bit, đích Nhảy về đích nếu bit = 0 

JBC bit, đích Nhảy về đích nếu bit = 1 và sau đó xoá bit 

Lệnh chức năng 

SETB  C Thực hiện (tạo) CY = 1 

CLR  C Xoá bit nhớ CY = 0 

CPL  C Bù bit nhớ 

MOV  b, C Sao chép trạng thái bit nhớ vào vị trí bit b = CY 

MOV  C, b Sao chép bit b vào trạng thái bit nhớ CY = b 

JNC đích Nhảy tới đích nếu CY = 0 

JC đích Nhảy tới đích nếu CY = 1 

ANL  C. bit Thực hiện phép AND với bit b và lưu vào CY 

ANL  C./ bit Thực hiện phép AND với bit đảo và lưu vào CY 

ORL  C. bit Thực hiện phép OR với bit  và lưu vào CY 

ORL  C./ bit Thực hiện phép OR với bit đảo và lưu vào CY 

Bảng 3-6.  Các lệnh thao tác bit và đọc cổng 
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Các lệnh thao tác bit xem chi tiết trong phần phụ lục 

Ví dụ: viết chương trình để lưu các bit P1.2 vào vị trí bit 06 và trạng thái P1.3 vào vị 
trí bit 07 
 CLR 06  ;Xoá địa chỉ bit 06 
 CLR 07  ; Xoá địa chỉ bit 07 
 JNB P1.2, OVER ;Kiểm tra bit P1.2 nhảy về OVER nếu P1.2 = 0 
 SETB 06     ; Nếu P1.2 thì thiết lập vị trí bit 06 = 0 
OVER: JNB P1.3, NEXT ;Kiểm tra bit P1.3 nhảy về NEXT nếu nó = 0 
  SETB 07  ;Nếu P1.3 = 1thì thiết lập vị trí bit 07 = 1 
NEXT: .... 

Lệnh đọc cổng 
Trong việc đọc cổng thì một số lệnh đọc trạng thái của các chân cổng, còn một 

số lệnh khác thì đọc một số trạng thái của chốt cổng trong. Do vậy, khi đọc các cổng 
thì có hai khả năng: 

1. Đọc trạng thái của cổng vào. 
Lệnh Ví dụ Mô tả 

MOV        A, PX MOV     A, P2 Chuyển dữ liêuj ở chân P2 vào ACC 
JNB         PX.Y, ... JNB       P2.1, đích Nhảy tới đích nếu, chân P2.1 = 0 
JB           PX.Y,  JB          P1.3, đích Nhảy đích nếu, chân P1.3 = 1 
MOV       C, PX.Y MOV      C, P2.4 Sao trạng thái chân P2.4 vào CY 

Bảng 3-7. Lệnh đọc cổng 
2. Đọc chốt trong của cổng ra. 

Lệnh Ví dụ 
ANL     PX ANL     P1, A 
ORL     PX ORL     P2, A 
XRL     PX XRL     P0, A 
JBC     PX.Y, đích JBC     P1.1, đích
CPL     PX CPL     P1.2 
INC     PX INC     P1 
DEC     PX DEC     P2 
DJN2    PX.Y, đích DJN2    P1, đích 
MOV     PX.Y, C MOV     P1.2, C 
CLR     PX.Y CLR     P2.3 
SETB    PX.Y SETB    P2.3 
Bảng 3-8.  Đọc chốt trong của cổng ra 

 Các lệnh điều khiển chương trình (rẽ nhánh) 

 Nhóm lệnh điều khiển chương trình có thể chia thành 2 loại: 

1. Nhảy vô điều kiện 

2. Nhảy có điều kiện:  

Nhảy vô điều kiện: Chuyển con trỏ chương trình đến vị trí khác 
Lệnh Hoạt động 
JZ Nhảy nếu A = 0 
JNZ Nhảy nếu A ≠ 0 
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Lệnh Hoạt động 
DJNZ Giảm và nhảy nếu A = 0 
CJNE A, byte Nhảy nếu A ≠ byte 
CJNE re, # data Nhảy nếu Byte ≠ data 
JC Nhảy nếu CY = 1 
JNC Nhảy nếu CY = 0 
JB Nhảy nếu bit = 1 
JNB Nhảy nếu bit = 0 
JBC Nhảy nếu bit = 1 và xoá nó

Bảng 3-9. Nhảy vô điều kiện 
Ví dụ: Hãy tìm tổng của các giá trị 79H, F5H và E2H. Đặt vào trong các thanh ghi 
R0 (byte thấp) và R5 (byte cao). 
MOV A, #0  ; Xoá thanh ghi A = 0 

MOV R5, A  ; Xoá R5 

ADD A #79H ; Cộng 79H vào A (A = 0 + 79H = 79H) 
JNC N-1  ; Nếu không có nhớ cộng kế tiếp 
INC R5  ; Nếu CY = 1, tăng R5 
 

N-1: ADD A, #0F5H ; Cộng F5H vào A (A = 79H + F5H = 6EH)  
;và CY = 1 

 JNC N-2  ; Nhảy nếu CY = 0 
 INC R5  ; Nếu CY = 1 tăng R5 (R5 = 1) 
N-2: ADD A, #0E2H ; Cộng E2H vào A (A = 6E + E2 = 50) 

; và CY = 1 

 JNC OVER  ; Nhảy nếu CY = 0 
 INC R5  ; Nếu CY = 1 tăng R5 
 OVER:MOV R0, A  ; Bây giờ R0 = 50H và R5 = 02 

Nhảy có điều kiện: Chỉ chuyển con trỏ chương trình đến vị trí khác từ vị trí hiện 
thời nếu thả mãn điều kiện. Trong 8051 có hai lệnh nhảy không điều kiện đó là: 
LJMP - nhảy xa và SJMP - nhảy gần. 

- Nhảy xa LJMP: Nhảy xa LJMP là một lệnh 3 byte trong đó byte đầu tiên là 
mã lệnh còn hai byte còn lại là địa chỉ 16 bit của đích. Địa chỉ đích 02 byte 
có phép một phép nhảy đến bất kỳ vị trí nhớ nào trong khoảng 0000 - 
FFFFH. 

- Nhảy gần SJMP: Trong 2 byte này thì byte đầu tiên là mã lệnh và byte thứ 
hai là chỉ tương đối của địa chỉ đích. Đích chỉ tương đối trong phạm vi 00 - 
FFH được chia thành các lệnh nhảy tới và nhảy lùi: Nghĩa là -128 đến +127 
byte của bộ nhớ tương đối so với địa chỉ hiện thời của bộ đếm chương trình. 
Nếu là lệnh nhảy tới thì địa chỉ đích có thể nằm trong khoảng 127 byte từ 
giá trị hiện thời của bộ đếm chương trình. Nếu địa chỉ đích ở phía sau thì nó 
có thể nằm trong khoảng -128 byte từ giá trị hiện hành của PC. 

Các lệnh gọi: Một lệnh chuyển điều khiển khác là lệnh CALL được dùng để 
gọi một chương trình con. Các chương trình con thường được sử dụng để thực thi 
các công việc cần phải được thực hiện thường xuyên. Điều này làm cho chương trình 
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• Khai báo hằng 

Ten_Hang    EQU     Gia_tri 
Được dùng để định nghĩa một hằng số mà không chiếm ngăn nhớ nào. Chỉ 

lệnh EQU không dành chỗ cất cho dữ liệu nhưng nó gắn một giá trị hằng số với nhãn 
dữ liệu sao cho khi nhãn xuất hiện trong chương trình giá trị hằng số của nó sẽ được 
thay thế đối với nhãn 
Ví dụ: 
COUNT EQU  25 

MOV R3, #count        ; Khi thực hiện lện “MOV R3, #COUNT”  
;thì thanh ghi R3 sẽ được nạp giá trị 25 

 
•  Các toán tử 

Ký hiệu Thực hiện Ví dụ Kết quả 

+ Cộng 10+5 15 
- Trừ 25-17 8 
* Nhân 7*4 28 
/ Chia nguyên 7/4 1 
MOD Chia lấy dư 7 MOD 4 3 
SHR Dịch phải 1000B SHR 2 0010B 
SHL Dịch trái 1010B SHL 2 101000B 
NOT Đảo NOT 1 1111111111111110B 
AND And bit 1101B AND 0101B 0101B 
OR Or bit 1101B OR 0101B 1101B 
XOR Xor 1101B XOR 0101B 1000B 
LOW Lấy byte thấp LOW(0AADDH) 0DDH 
HIGH Lấy byte cao HIGH(0AADDH) 0AAH 
EQ, = So sánh bằng 7 EQ 4 or 7=4 0 (false) 
NE,<> SS Không bằng 7 NE 4 or 7<>4 0FFFFH (true) 
GT, > SS lớn hơn 7 GT 4 or 7>4 0FFFFH (true) 
GE, >= SS nhỏ hơn hoặc bằng 7 GE 4 or 7>=4 0FFFFH (true) 
LT, < SS nhỏ hơn 7 LT 4 or 7<4 0 (false) 
LE,<= SS nhỏ hơn hoặc bằng 7 LE 4 or 7<=4 0 (false) 

Bảng 3-10. Các toán tử 
• Tên 

 Thay vì phải nhớ tên từng thanh ghi, hay từng bit, ta có thể gán cho nó một 
cái nhã gợi nhớ tương ưngs với chức năng của nó, assembly hỗ trợ việc đặt tên theo 
quy tắc sau: 

- Tên được tổ hợp từ các ký tự (A-Z, a-z), các số (0-9), các ký tự đặc biệt (“?” 
Và “_”) và không phâ biệt chữ cái và chữ thường. 
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- Độ dài tên tối đa là 255 ký tự, nhưng chỉ 32 ký tự đầu được dùng để phân biệt 

- Tên phải bắt đầu bằng ký tự. 

- Không được trùng với các từ khóa sau: 
A AB ACALL ADD JZ LCALL LE LJMP 
ADDC AJMP AND ANL LOW LT MOD MOV 
AR0 AR1 AR2 AR3 MOVC MOVX MUL NE 
AR4 AR5 AR6 AR7 NOP NOT OR ORG 
BIT BSEG C CALL ORL PC POP PUSH 
CJNE CLR CODE CPL R0 R1 R2 R3 
CSEG DA DATA DB R4 R5 R6 R7 
DBIT DEC DIV DJNZ RET RETI RL RLC 
DPTR DS DSEG DW RR RRC SET SETB 
END EQ EQU GE SHL SHR SJMP SUBB 
GT HIGH IDATA INC SWAP USING XCH XCHD 
ISEG JB JBC JC XDATA XOR XRL XSEG 
JMP JNB JNC JNZ JZ LCALL LE LJMP 
LOW LT MOD MOV     
 

c) Cấu trúc một chương trình hợp ngữ 

ORG (Vị trí bắt đầu con trỏ chương trình ) 
….. 

<đoạn chương trình chính> 
….. 

<các chương trình con> 
….. 

END.(Kết thúc chương trình) 
 
Ví dụ:    
ORG 00H ;(con trỏ chương trình bắt đầu từ 00h) 
LJMP MAIN ; nhảy tới vị trí có nhãn là MAIN) 
; (vị trí bắt đầu chương trình chính MAIN):   
ORG 0030H   

MAIN:   

MOV R1,#10 ;(nạp cho R1 giá trị là 10). 
LAP1:   

DJNZ R1,LAP1   

END   ; (Kết thúc chương trình.)   
Con trỏ: vị trí mà vi điều khiển bắt đầu thực thi tại đó. Thường khi bắt đầu con trỏ có 
địa chỉ thấp nhất là 00h, tuy nhiên người lập trình cũng có thể quy định cho nó làm 
việc tại một vị trí bất kỳ  
Ví dụ: 
ORG 00H  ; Bắt đầu tại vị trí 00h 
ORG 0030H  ; Bắt đầu tại vị trí 0030h 
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 Các thanh ghi của bộ Timer 1. 
Bộ định thời gian Timer 1 cũng dài 16 bít và thanh ghi 16 bít của nó được chia ra 

thành hai byte là TL1 và TH1. Các thanh ghi này được truy cập và đọc giống như 
các thanh ghi của bộ Timer 0 ở trên. 
 

TH1 TL1 
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Hình 3-18. Các thanh ghi của bộ Timer 1 

 Thanh ghi TMOD (chế độ của bộ định thời). 
Cả hai bộ định thời Timer 0 và Timer 1 đều dùng chung một thanh ghi được gọi 

là IMOD để thiết lập các chế độ làm việc khác nhau của bộ định thời. Thanh ghi 
TMOD là thanh ghi 8 bít gồm  có 4 bít thấp được thiết lập dành cho bộ Timer 0 và 4 
bít cao dành cho Timer 1. Trong đó hai bít thấp của chúng dùng để thiết lập chế độ 
của bộ định thời, còn 2 bít cao dùng để xác định phép toán. Các phép toán này sẽ 
được bàn dưới đây. 
 

TMOD Register 
MSB LSB
GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 

Timer1 Timer0 
Hình 3-19. Timer TMOD 

 Các bít M1, M0: 
Là các bít chế độ của các bộ Timer 0 và Timer 1. Chúng chọn chế độ của các bộ 

định thời: 0, 1, 2 và 3. Chế độ 0 là một bộ định thời 13, chế độ 1 là một bộ định thời 
16 bít và chế độ 2 là bộ định thời 8 bít. Chúng ta chỉ tập chung vào các chế độ 
thường được sử dụng rộng rãi nhất là chế độ 1 và 2. Chúng ta sẽ sớm khám phá ra 
các đặc tính củ các chế độ này sau khi khám phần còn lại của thanh ghi TMOD. Các 
chế độ được thiết lập theo trạng thái của M1 và M0 như sau: 
 

M1 M0 Chế độ Chế độ hoạt động 
0 0 0 Bộ định thời 13 bít gồm 8 bít  là bộ định thời/ bộ đếm 5 bít 

đặt trước 
0 1 1 Bộ định thời 16 bít (không có đặt trước) 
1 0 2  Bộ định thời 8 bít tự nạp lại 
1 1 3 Chế độ bộ định thời chia tách 

Bảng 3-11. Chế độ hoạt động của Timer/Counter 

 C/ T (đồng hồ/ bộ định thời). 
Bít này trong thanh ghi TMOD được dùng để quyết định xem bộ định thời được 

dùng như một máy tạo độ trễ hay bộ đếm sự kiện. Nếu bít C/T = 0 thì nó được dùng 
như một bộ định thời tạo độ chễ thời gian. Nguồn đồng hồ cho chế độ trễ thời gian là 
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tần số thạch anh của 8051. ở phần này chỉ bàn về lựa chọn này, công dụng của bộ 
định thời như bộ đếm sự kiện thì sẽ được bàn ở phần kế tiếp. 
Ví dụ : Hãy cho biết chế độ nào và bộ định thời nào đối với các trường hợp sau: 
 a) MOV  TMOD,  #01H b) MOV  TMOD, #20H c) MOV  TMOD, 
#12H 
Lời giải: Chúng ta chuyển đổi giá trị từ số Hex sang nhị phân và đối chiếu với từng 
bít trong thanh ghi TMOD ta có: 

a) TMOD = 0000 0001, chế độ 1 của bộ định thời Timer 0 được chọn. 
b) TMOD = 0010 0000, chế độ 1 của bộ định thời Timer 1 được chọn. 
c) TMOD = 0001 0010, chế độ 1 của bộ định thời Timer 0 và chế độ 1 của Timer 1 

được chọn. 

 Nguồn xung đồng hồ cho bộ định thời: 
Như chúng ta biết, mỗi bộ định thời cần một xung đồng hồ để giữ nhịp. Vậy 

nguồn xung đồng hồ cho các bộ định thời trên 8051 lấy ở đâu? Nếu C/T = 0 thì tần 
số thạch anh đi liền với 8051 được làm nguồn cho đồng hồ của bộ định thời. Điều đó 
có nghĩa là độ lớn của tần số thạch anh đi kèm với 8051 quyết định tốc độ nhịp của 
các bộ định thời trên 8051. Tần số của bộ định thời luôn bằng 1/12 tần số của thạch 
anh gắn với 8051. 
Ví dụ: 
 Hãy tìm tần số đồng bộ và chu kỳ của bộ định thời cho các hệ dựa trên 8051 với các 
tần số thạch anh sau: 
a) 12MHz  
b) 16MHz 
c) 11,0592MHz  
 
Lời giải: 

a) MHz1MHz12
12
1 =× vμ s1

MHz1/1
1T μ==  

b) Mz111,1MHz16
12
1 =× vμ s75,0

MHz333,1
1T μ==  

c) kHz6,921MHz0592,11
12
1 =× vμ s085,1

MHz9216,0
1T μ==  

 
Mặc dù các hệ thống dựa trên 8051 khác với tần số thạch anh từ 10 đến 40MHz, 

song ta chỉ tập chung vào tần số thạch anh 11,0592MHz. Lý do đằng sau một số lẻ 
như vậy là phải làm việc với tần suất baud đối với truyền thông nối tiếp của 8051. 
Tần số XTAL = 11,0592MHz cho phép hệ 8051 truyền thông với IBM PC mà không 
có lỗi. 

 
 

Bộ dao động 
thạch anh  ÷12 

Tần số đồng hồ của bộ 
định thời 
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 Bít cổng GATE. 
Một bít khác của thanh ghi TMOD là bít cổng GATE. Để ý trên thanh ghi TMOD 

ta thấy cả hai bộ định thời Timer0 và Timer1 đều có bít GATE. Vậy bít GATE dùng 
để làm gì? Mỗi bộ định thời thực hiện điểm khởi động và dừng. Một số bộ định thời 
thực hiện điều này bằng phần mềm, một số khác bằng phần cứng và một số khác vừa 
bằng phần cứng vừa bằng phần mềm. Các bộ định thời trên 8051 có cả hai. Việc 
khởi động và dừng bộ định thời được khởi động bằng phần mềm bởi các bít khởi 
động bộ định thời TR là TR0 và TR1. Điều này có được nhờ các lệnh “SETB TR1” 
và “CLR TR1” đối với bộ Timer1 và “SETB TR0” và “CLR TR0” đối với bộ 
Timer0. Lệnh SETB khởi động bộ định thời và lệnh CLR dùng để dừng nó. Các lệnh 
này khởi động và dừng các bộ định thời khi bít GATE = 0 trong thanh ghi TMOD. 
Khởi động và ngừng bộ định thời bằng phần cứng từ nguồn ngoài bằng cách đặt bít 
GATE = 1 trong thanh ghi TMOD. Tuy nhiên, để tránh sự lẫn lộn ngay từ bây giờ ta 
đặt GATE = 0 có nghĩa là không cần khởi động và dừng các bộ định thời bằng phần 
cứng từ bên ngoài. Để sử dụng phần mềm để khởi động và dừng các bộ định thời 
phần mềm để khởi động và dừng các bộ định thời khi GATE = 0. Chúng ta chỉ cần 
các lệnh “SETB TRx” và “CLR TRx”. 
Ví dụ: 
 Tìm giá trị cho TMOD nếu ta muốn lập trình bộ Timer0 ở chế độ 2 sử dụng 
thạch anh XTAL 8051 làm nguồn đồng hồ và sử dụng các lệnh để khởi động và 
dừng bộ định thời. 
Lời giải: 
 TMOD = 0000 0010: Bộ định thời Timer0, chế độ 2 C/T = 0 dùng nguồn 
XTAL GATE = 0 để dùng phần mềm trong để khởi động và dừng bộ định thời. 

 Các chế độ của bộ đếm/định thời (Timer Mode) 
Như vậy, bây giờ chúng ta đã có hiểu biết cơ bản về vai trò của thanh ghi TMOD, 

chúng ta sẽ xét chế độ của bộ định thời và cách chúng được lập trình như thế nào để 
tạo ra một độ trễ thời gian. Do chế độ 1 và chế độ 2 được sử dụng rộng rãi nên ta đi 
xét chi tiết từng chế độ một. 
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Hình 3-20. Timer 0 – Mode 0 

 

 
Hình 3-21. Timer 0 – Mode 1 

 

 
Hình 3-22. Timer 0 – Mode 2 
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Hình 3-23. Timer 0 – Mode 3 

 Ngắt timer. 
Các ngắt timer có địa chỉ Vector ngắt là 000BH (timer 0) và 001BH (timer 1). Ngắt 
timer xẩy ra khi các thanh ghi timer (TLx  ITHx) tràn và set cờ báo tràn (TFx) lên 1. 
Các cờ timer (TFx) không bị xóa bằng phần mềm. Khi cho phép các ngắt, TFx tự 
động bị xóa bằng phần cứng khi CPU chuyển đến ngắt. 
Ví dụ 1: 
 Trong chương trình dưới đây ta tạo ra một sóng vuông với độ đầy xung 50% 
(cùng tỷ lệ giữa phần cao và phần thấp) trên chân P1.5. Bộ định thời Timer0 được 
dùng để tạo độ trễ thời gian. Hãy phân tích chương trình này. 
 MOV TMOD, #01  ; Sử dụng Timer0 và chế độ 1(16 bít) 
 HERE: MOV TL0, #0F2H  ; TL0 = F2H, byte thấp 
  MOV TH0, #0FFH  ; TH0 = FFH, byte cao 

  CPL P1.5   ; Sử dụng chân P1.5 
  ACALL DELAY   

  SJMP HERE   ; Nạp lại TH, TL  
 ;                                 delay using timer0. 

 DELAY: 

SETB TR0   ; Khởi động bộ định thời Timer0 
 AGAIN: JNB TF0, AGAIN  ; Hiển thị cờ bộ định thời cho đến 

; khi nó vượt  qua FFFFH. 
  CLR TR0   ; Dừng bộ Timer 
  CLR TF0   ; Xoá cờ bộ định thời 0 
  RET     

Lời giải: 
 Trong chương trình trên đây chú ý các bước sau: 

1. TMOD được nạp. 
2. Giá trị FFF2H được nạp và TH0 - TL0 
3. Chân P1.5 được chọn dùng cho phần cao thấp của xung. 
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4. Chương trình con DELAY dùng bộ định thời được gọi. 
5. Trong chương trình con DELAY bộ định thời Timer0 được khởi động bởi 

lệnh “SETB TR0” 
6. Bộ Timer0 đếm lên với mỗi xung đồng hồ được cấp bởi máy phát thạch anh. 

Khi bộ định thời đếm tăng qua các trạng thái FFF3, FFF4 ... cho đến khi đạt 
giá trị FFFFH. Và một xung nữa là nó quay về không và bật cờ bộ định thời 
TF0 = 1. Tại thời điểm này thì lệnh JNB hạn xuống. 

7. Bộ Timer0 được dùng bởi lệnh “CLR TR0”. Chương trình con DELAY kết 
thúc và quá trình được lặp lại. 

Lưu ý rằng để lặp lại quá trình trên ta phải nạp lại các thanh ghi TH và TL và khởi 
động lại bộ định thời với giả thiết tần số XTAL = 11, 0592MHz. 
 

 
Ví dụ 2. 
Chương trình dưới đây tạo ra một sóng vuông trên chân P2.5 liên tục bằng việc sử 
dụng bộ Timer1 để tạo ra độ trễ thời gian. Hãy tìm tần số của sóng vuông nếu tần số 
XTAL = 11.0592MHz. Trong tính toán không đưa vào tổng phí của các lệnh vòng 
lặp: 
 
  MOV TMOD, #01H  ; Chọn Timer0, chế độ 1 (16 bít) 
 HERE: MOV TL1, #34H  ; Đặt byte thấp TL1 = 34H 
  MOV  TH0, #76H  ; Đặt byte cao TH1 = 76H 
      ; (giá trị bộ định thời là 7634H) 
  SETB TR1   ; Khởi động bộ Timer1 
AGAIN:  JNB TF1, BACK ; ở lại cho đến khi  

;bộ định thời đếm qua 0 
  CLR TR1    ; Dừng bộ định thời. 
  CPL P1.5   ; Bù chân P1.5 để nhận Hi, L0 
  CLR TF   ; Xoá cờ bộ định thời 
  SJMP AGAIN   ; Nạp lại bộ định thời do chế độ 1 

; không tự động nạp lại .  
Lời giải: 
 Trong chương trình trên đây ta lưu ý đến đích của SJMP. Ở chế độ 1 chương 
trình phải nạp lại thanh ghi. TH và TL mỗi lần nếu ta muốn có sóng dạng liên tục. 
Dưới đây là kết quả tính toán: 
 Vì FFFFH - 7634H = 89CBH + 1 = 89CCH và 90CCH  = 35276 là số lần 
đếm xung đồng hồ, độ trễ là 35276 × 1.085μs = 38274ms và tần số là Error! 
Objects cannot be created from editing field codes. 
 Cũng để ý rằng phần cao và phần thấp của xung sóng vuông là bằng nhau. 
Trong tính toán trên đây là chưa kể đến tổng phí các lệnh vòng lặp. 
Bài tập: 
 Hãy kiểm tra chương trình sau và tìm độ trễ thời gian theo giây, không tính 
đến tổng phí các lệnh trong vòng lặp. 
  MOV TMOD, #10H ; Chọn bộ Timer1, chế độ 1 (16 bít) 
 AGAIN: MOV R3, #200  ; Chọn bộ đếm độ giữ chậm lớn 

FFF2 

TF = 0 

FFF3 

TF = 0

FFF4 

TF = 0

0000 

TF = 1 

FFFF 

TF = 0
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rẻ hơn rất nhiều mà nó còn mở ra khả năng để hai máy tính ở cách xa nhau có truyền 
thông qua đường thoại. 

 Đối với truyền thông nối tiếp thì để làm được các byte dữ liệu phải được 
chuyển đổi thành các bít nối tiếp sử dụng thanh ghi giao dịch vào - song song - ra - 
nối tiếp. Sau đó nó có thể được truyền quan một đường dữ liệu đơn. Điều này cũng 
có nghĩa là ở đầu thu cũng phải có một thanh ghi vào - nối tiếp - ra - song song để 
nhận dữ liệu nối tiếp và sau đó gói chúng thành từng byte một. Tất nhiên, nếu dữ liệu 
được truyền qua đường thoại thì nó phải được chuyển đổi từ các số 0 và 1 sang âm 
thanh ở dạng sóng hình sin. Việc chuyển đổi này thực thi bởi một thiết bị có tên gọi 
là Modem là chữ viết tắt của “Modulator/ demodulator” (điều chế/ giải điều chế).  

Khi cự ly truyền ngắn thì tín hiệu số có thể được truyền như nói ở trên, một dây 
dẫn đơn giản và không cần điều chế. Đây là cách các bàn PC và IBM truyền dữ liệu 
đến bo mạch mẹ. Tuy nhiên, để truyền dữ liệu đi xa dùng các đường truyền chẳng 
hạn như đường thoại thì việc truyền thông dữ liệu nối tiếp yêu cầu một modem để 
điều chế (chuyển các số 0 và 1 về tín hiệu âm thanh) và sau đó giải điều chế  

Trong RS232 thì mức 1 được biểu diển bởi - 3v đến 25v trong khi đó mức 0 thì 
ứng với điện áp + 3v đến +25v làm cho điện áp - 3v đến + 3v là không xác định. Vì 
lý do này để kết nối một RS232 bất kỳ đến một hệ vi điều khiển thì ta phải sử dụng 
các bộ biến đổi điện áp như MAX232 để chuyển đổi các mức lô-gíc TTL về mức 
điện áp RS232 và ngược lại. Kết nối RS232 đến MAX232 được như “Hình 3-16 - Ghép 
nối RS232 với 8051”. 

8051 có hai chân được dùng chuyên cho truyền và nhận dữ liệu nối tiếp. Hai 
chân này được gọi là TxD và RxD và là một phần của cổng P3 (đó là P3.0 và P3.1). 
chân 11 của 8051 là P3.1 được gán cho TxD và chân 10 (P3.0) được dùng cho RxD. 
Các chân này tương thích với mức lô-gích TTL. Do vậy chúng đòi hỏi một bộ điều 
khiển đường truyền để chúng tương thích với RS232. Một bộ điều khiển như vậy là 
chíp MAX232. 

Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu về các thanh ghi truyền thông nối tiếp 
của 8051 và cách lập trình chúng để truyền và nhận dữ liệu nối tiếp. Vì các máy tính 
IBM PC và tương thích được sử dụng rất rộng rãi để truyền thông với các hệ dựa 
trên 8051, do vậy ta chủ yếu tập trung vào truyền thông nối tiếp của 8051 với cổng 
COM của PC. Để cho phép truyền dữ liệu giữa máy tín PC và hệ thống 8051 mà 
không có bất kỳ lỗi nào thì chúng ta phải biết chắc rằng tốc độ baud của hệ 8051 
phải phù hợp với tốc độ baud của công COM máy tính PC được cho trong “Bảng 3-12. 
Một số giá trị thường dùng trong truyền thông nối tiếp”. 

Tham khảo “[1]” 
Các thanh ghi cần nghiên cứu: SCON, SBUF, TMOD, TH1, TL1, ... 
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8051 có 1 cổng UART làm việc ở chuẩn TTL, mặc định sau khi khởi động tất 
các cổng của 8051 đều làm việc ở chế độ vào ra số, vì thế để có thể sử dụng UART 
cần phải cấu hình cho cổng này làm việc thông qua các thanh ghi điều khiển và ghép 
nối tương thích với chuẩn rs232. 

 
Hình  3-25. Ghép nối RS232 với 8051 

 Các thanh ghi điều khiển trong chế dộ UART: 

a) SBUF: Vùng đệm truyền thông dữ liệu ra/vào cổng nối tiếp. 

 

- Việc truyền dữ liệu tương ứng với việc nạp cho SBUF một giá trị 

- Dữ liệu nhận từ RxD cũng được lưu vào SBUF 

b) SCON: Thanh ghi điều khiển hoặt động cổng nối tiếp 

 

Trong đó: 

Bit Mô tả 

SM0 

SM1 

SM2 

Lựa chọn mode làm việc 

REN = 1: Cho phép nhận 

= 0: Chỉ truyền 

TB8 (=1) Bit truyền thông thứ 8, được sử dụng khi truyền thông ở chế độ 9 bit 

RB8 (=1) Bit truyền thông thứ 8, hệ thống sẽ tự đặt nó =1 nếu phất hiện khung 

truyền là 9bit 
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TI Cờ ngắt truyền. Khi một byte trong SBUF được truyền thành công thì 

TI=1. Trước khi truyền byte khác bit này cần phải được xóa bằng phần 

mềm 

RI Cờ ngắt nhận, Khi nhần thành công 1 byte vào SBUF thì RI=1. Sau khi 

đọc SUBF, RI cần phaiđược xóa bằng phần mềm 

 

Lựa chọn mode làm việc 

SM0 SM1 Mode Description Baud Rate 

0 0 0 Thanh ghi dịch 8 bit 1/12 tần số clock 

0 1 1 8-bit UART Cấu hình qua timer1 

1 0 2 9-bit UART 1/32 tần số clock (hoặc 1/64) 

1 1 3 9-bit UART Cấu hình qua timer 1 

 

 Mode 0 
 Đây là chế độ thanh ghi dịch 8 bit, không có bit start/stop, ở chế độ này RxD 
là chân truyền nhận, còn TxD phát xung đồng bộ. 

 

Hình 3-26. Truyền thông nối tiếp – Mode 0 
- Quá trình truyền bắt đầu khi ghi giá trị vào SBUF, kết thúc được báo qua TI 
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Hình 3-27. Giản đồ thời gian  truyền nối tiếp – Mode 0 
- Quá trình nhận tự động bởi hệ thống và kết thúc khi RI=1 

 

Hình 3-28. Giản đồ thời gian nhận nối tiếp – Mode 0 

 Mode 1 
 Truyền thông bất đồng bộ với frame truyền 10 bit, gồm 1 start, 8 bit dữ liệu 
và 1 stop. TxD thực hiện truyền, RxD nhận dữ liệu, tốc độ truyền cài đặt qua Timer 
1 

 
Hình 3-29. Truyền  nhận nối tiếp – Mode 1 

- Quá trình truyền: 

 

Hình 3-30. Giản đồ thời gian truyền nối tiếp – Mode 1 
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- Quá trình nhận 

 

Hình 3-31. Giản đồ thời gian nhận nối tiếp – Mode 1 

 Mode 2 
 Truyền thông bất đồng bộ với frame truyền 11 bit, gồm 1 start, 8 bit dữ liệu, 1 
bit lập trình được(nêu truyền là TB8, nhận là RB8) và 1 bit stop. TxD thực hiện 
truyền, RxD nhận dữ liệu, tốc độ truyền cài đặt qua Timer 1. Bit thứ 9 thường được 
dùng là bit phát hiện lỗi party. 

- Quá trình truyền 

 
Hình 3-32. Giản đồ thời gian truyền nối tiếp – Mode 2 

- Quá trình nhận: 

 
Hình 3-33. Giản đồ thời gian nhận nối tiếp – Mode 2 

 Mode 3 
 Mode 3 tương tự mode 2 về mọi mặt ngoại trừ tốc độ baud 

 Tốc độ Baud 
Trong một số mode hoạt động của cổng nối tiếp thì tốc độ baud phụ thuộc vào timer 
1. Để cài đặt cần qua các bước sau: 

- Cho phép timer 1 hoặt động và cho phép ngắt tràn timer 1 

- Cấu hình cho timer 1 làm việc ở chế độ tự nạp lại 

Công thức tính: 
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vi điều khiển bằng cách gửi một tín hiệu ngắt. Khi nhận được tín hiệu ngắt thì bộ vi 
điều khiển ngắt tất cả những gì nó đang thực hiện để chuyển sang phục vụ thiết bị. 
Chương trình đi cùng với ngắt được gọi là trình dịch vụ ngắt ISR (Interrupt Service 
Routine) hay còn gọi là trình quản lý ngắt (Interrupt handler). Còn trong phương 
pháp thăm dò thì bộ vi điều khiển hiển thị liên tục tình trạng của một thiết bị đã cho 
và điều kiện thoả mãn thì nó phục vụ thiết bị. Sau đó nó chuyển sang hiển thị tình 
trạng của thiết bị kế tiếp cho đến khi tất cả đều được phục vụ. Mặc dù phương pháp 
thăm dò có thể hiển thị tình trạng của một vài thiết bị và phục vụ mỗi thiết bị khi các 
điều kiện nhất định được thoả mãn nhưng nó không tận dụng hết cộng dụng của bộ 
vi điều khiển. Điểm mạnh của phương pháp ngắt là bộ vi điều khiển có thể phục vụ 
được rất nhiều thiết bị (tất nhiên là không tại cùng một thời điểm). Mỗi thiết bị có 
thể nhận được sự chú ý của bộ vi điều khiển dựa trên mức ưu tiên được gán cho nó. 
Đối với phương pháp thăm dò thì không thể gán mức ưu tiên cho các thiết bị vì nó 
kiểm tra tất cả mọi thiết bị theo kiểu hơi vòng. Quan trọng hơn là trong phương pháp 
ngắt thì bộ vi điều khiển cũng còn có thể che hoặc làm lơ một yêu cầu dịch vụ của 
thiết bị. Điều này lại một lần nữa không thể thực hiện được trong phương pháp thăm 
dò. Lý do quan trọng nhất là phương pháp ngắt được ưu chuộng nhất là vì phương 
pháp thăm dò làm lãng phí thời gian của bộ vi điều khiển bằng cách hỏi dò từng thiết 
bị kể cả khi chúng không cần đến dịch vụ. 

Ví dụ trong các bộ định thời, ta đã dùng lệnh “JNB TF, đích” và đợi cho đến 
khi bộ định thời quay trở về 0. Trong ví dụ đó, trong khi chờ đợi thì ta có thể làm 
việc được gì khác có ích hơn, chẳng hạn như khi sử dụng phương pháp ngắt thì bộ vi 
điều khiển có thể đi làm các việc khác và khi cờ TF bật lên nó sẽ ngắt bộ vi điều 
khiển cho dù nó đang làm bất kỳ điều gì. 

Trình phục vụ ngắt. 
 Đối với mỗi ngắt thì phải có một trình phục vụ ngắt ISR hay trình quản lý 

ngắt. khi một ngắt được gọi thì bộ vi điều khiển phục vụ ngắt. Khi một ngắt được gọi 
thì bộ vi điều khiển chạy trình phục vụ ngắt. Đối với mỗi ngắt thì có một vị trí cố 
định trong bộ nhớ để giữ địa chỉ ISR của nó. Nhóm các vị trí nhớ được dành riêng để 
gửi các địa chỉ của các ISR được gọi là bảng véc tơ ngắt, xem “Hình  3-35. Bảng 
vector ngắt và ví dụ” 

8051 hỗ trợ 5 loại ngắt, có thể cho phép hoặc cấm ngắt với từng loại thông qua 
thanh ghi điều khiển ngắt IE, hoặc có thể cấm tất cả các ngắt thông qua bit EA. 
 Các tín hiệu điều khiển ngắt có thể được mô tả như hình dưới 
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Hình 3-34. Các tín hiệu điều khiển ngắt 
Ở hình trên chỉ có 1 điểm chú ý đó là hai tín hiệu IT0 và IT1, hai bit này lựa 

chọn nguyên nhân ngắt cho 2 ngắt ngoài INTR0 và INTR1. Nếu =1 thì ngắt tại sườn 
âm, =0 ngắt tại sườn dương 

Thanh ghi điều khiển ngắt IE 

 
Trong đó: 

Bit Mô tả 
EA Cho phép/cấm ngắt toàn cục 

= 0: Cấm tất cả các ngắt 
= 1: Cho phép các ngắt 

ES = 0: Cấm ngắt truyền thông nối tiếp 
= 1: Cho phép ngắt truyền thông nối tiếp 

ET1 = 0: Cấm ngắt Timer 1 
= 1: Cho phép ngắt Timer 1 

EX1 = 0: Cấm ngắt ngoại vi INT0 
= 1: Cho phép ngắt ngoại vị INT0 

ET0 = 0: Cấm ngắt Timer 0 
= 1: Cho phép ngắt timer 0 

EX0 = 0: Cấm ngắt ngoại vi INT1 
= 1: Cho phép 
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a) MOV IE, #10010110B ; Cho phép ngắt nối tiếp, cho phép ngắt Timer0 và 
cho phép ngắt phần cứng ngoài. 

Vì IE là thanh ghi có thể đánh địa chỉ theo bít nên ta có thể sử dụng các lệnh sau đây 
để truy cập đến các bít riêng rẽ của thanh ghi: 

  SETB IE.7  ; EA = 1, Cho phép tất cả mọi ngắt 

 SETB IE.4  ; Cho phép ngắt nối tiếp 

 SETB IE.1  ; Cho phép ngắt Timer1 

 SETB IE.2  ; Cho phép ngắt phần cứng ngoài 1 

(tất cả những lệnh này tương đương với lệnh “MOV  IE, #10010110B” trên đây). 

b) CLR IE.1  ; Xoá (che) ngắt Timer0 

c) CLR IE.7  ; Cấm tất cả mọi ngắt. 

 

Ví dụ 2: 

Hãy viết chương trình nhân liên tục dữ liệu 8 bít ở cổng P0 và gửi nó đến cổng P1 
trong khi nó cùng lúc tạo ra một sóng vuông chu kỳ 200us trên chân P2.1. Hãy sử 
dụng bộ Timer0 để tạo ra sóng vuông, tần số của 8051 là XTAL = 11.0592MHz. 

Lời giải: 

 Ta sử dụng bộ Timer0 ở chế độ 2 (tự động nạp lại) giá trị nạp cho TH0 là 
100/1.085us = 92. 
 ; - - Khi khởi tạo vào chương trình main tránh dùng không gian. 
 ; Địa chỉ dành cho bảng véc tơ ngắt. 
   ORG 0000H 

  CPL P2.1   ; Nhảy đến bảng véc tơ ngắt. 
 ; - - Trình ISR dành cho Timer0 để tạo ra sóng vuông. 
  ORG 0030H  ; Ngay sau địa chỉ bảng véc-tơ ngắt 
 MAIN:  TMOD, #02H ; Chọn bộ Timer0, chế độ 2 tự nạp lại 
  MOV P0, #0FFH ; Lấy P0 làm cổng vào nhận dữ liệu 
  MOV TH0, # - 92 ; Đặt TH0 = A4H cho – 92 
  MOV IE, #82H  ; IE = 1000 0010 cho phép Timer0  

  SETB  TR0   ; Khởi động bộ Timer0 
 BACK:  MOV A, P0  ; Nhận dữ liệu vào từ cổng P0 
  MOV P1, A   ; Chuyển dữ liệu đến cổng P1 
  SJMP BACK   ; Tiếp tục nhận và chuyển dữ liệu 
      ; Chừng nào bị ngắt bởi TF0 
  END  

 Trong ví dụ 2 trình phục vụ ngắt ISR ngắn nên nó có thể đặt vừa vào không 
gian địa chỉ dành cho ngắt Timer0 trong bảng véc tơ ngắt. Tất nhiên không phải lúc 
nào cũng làm được như vậy. Xét ví dụ 3 dưới đây. 
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Ví dụ 3: 

 Hãy viết lại chương trình ở ví dụ 2 để tạo sóng vuông với mức cao kéo dài 
1085us và mức thấp dài 15us với giả thiết tần số XTAL = 11.0592MHz. Hãy sử 
dụng bộ định thời Timer1. 

Lời giải: 

 Vì 1085us là 1000x1085us nên ta cần sử dụng chế độ 1 của bộ định thời 
Timer1. 
;Khi khởi tạo tránh sử dụng không gian dành cho bảng véc tơ ngắt. 
  ORG 0000H  

  LJMP MAIN   ; Chuyển đến bảng véc tơ ngắt. 
; - - Trình ISR đối với Timer1 để tạo ra xung vuông 
  OR6 001BH   ; Địa chỉ ngắt của Timer1 

; trong bảng véc tơ ngắt 
  LJMP ISR_T1  ; Nhảy đến ISR 
  

 ; - - Bắt đầu các chương trình chính MAIN. 
   ORG 0030H  ; Sau bảng véc tơ ngắt 
MAIN:  MOV TMOD, #10H ; Chọn Timer1 chế độ 1 
  MOV P0, #0FFH ; Chọn cổng P0 làm đầu vào nhận dữ liệu 
  MOV TL1, #018H ; Đặt TL1 = 18 byte thấp của - 1000 
  MOV TH1, #0FCH ; Đặt TH1 = FC byte cao của  - 1000 
  MOV IE, #88H ; IE = 10001000 cho phép ngắt Timer1 
  SETB TR1  ; Khởi động bộ Timer1 
 BACK: MOV A, P0  ; Nhận dữ liệu đầu vào ở cổng P0 
  MOV P1, A  ; Chuyển dữ liệu đến P1 
  SJMP BACK  ; Tiếp tục nhận và chuyển dữ liệu 
  

 ; - - Trình ISR của Timer1 phải được nạp lại vì ở chế độ 1 
 ISR_T1:  CLR TR1 ; Dừng bộ Timer1 
  CLR P2.1  ; P2.1 = 0 bắt đầu xung mức thấp 
  MOV R2, #4 ; 2 chu kỳ máy MC (Machine Cycle) 
 HERE:  DJNZ R2, HERE ; 4  2 MC = 8 MC 

  MOV TL1, #18H  ; Nạp lại byte thấp giá trị 2 MC 
  MOV TH1, #0FCH  ; Nạp lại byte cao giá trị  2 MC 
  SETB TR1   ; Khởi động Timer1 1 MC 

  SETB P2.1   ; P2.1 = 1 bật P2.1 trở lại cao 
  RETI    ; Trở về chương trình chính 
  END 

 Lưu ý rằng phần xung mức thấp được tạo ra bởi 14 chu kỳ mức MC và mỗi 
MC = 1.085us và 14 x 1.085us = 15.19us. 

Bài tập: 

 Viết một chương trình để tạo ra một sóng vuông tần số 50Hz trên chân P1.2. 
Giả sử XTAL = 11.0592MHz. 
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 Thứ tự ưu tiên ngắt 

 Khi có hai hay nhiều ngắt cùng lúc xảy ra, hoặc một ngắt đang thực hiện thì 
mô ngắt khác yêu cầu thì ngắt nào có độ ưu tiên hơn sẽ được ưu tiên xử lý. 

 Có 3 cấp độ ưu tiên ngắt trong 8051 

- Ngắt reset là ngắt có mức ưu tiên cao nhất, khi reset xảy ra tất cả các ngắt 
khác và chương trình đều bị dừng và vi điều khiển trở về chế độ khởi dộng 
ban đầu. 

- Ngắt mức 1, chỉ có reset mới có thể cấm ngắt này 

- Ngắt mức 0, các ngắt mức 1 và reset có thể cấm ngắt này. 

Việc đăt chọn mức ưu tiên ngắt là 1 hoặc 0 thông qua thanh ghi IP. Việc xử lý ưu 
tiên ngắt của 8051 như sau: 

- Nếu 1 có độ ưu tiên cao hơn một ngắt đang được xử lý xuất hiện thì, ngắt có 
ưu tiên thấp ngay lập tức bị dừng để ngắt kia được thực hiện 

- Nếu 2 ngắt cùng yêu cầu vào 1 hời điểm thì ngắt có mức ưu tiên hơn sẽ được 
xử lý trước 

- Nếu 2 ngắt có cùng mức ưu tiên cùng yêu cầu vào 1 thời điểm thì thứ tự được 
chọn như sau: 

o INTR 0 

o Timer 0 

o INTR 1 

o Timer 1 

o UART 

Thanh ghi IP 

 
Trong đó: Các bit từ 0 đến 5 đặt mức ngắt là 0 hoặc 1 cho các ngắt tương ứng như 
sau: 

- PS: UART 

- PT1: Timer 1 

- PX1: INTR 1 

- PT0: Timer 0 

- PX0: INTR 0 
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Câu 25. Viết chương trình con ngắt và khởi tạo ngắt Timer 0, mode 1, với tần 
số tràn là 400KHz, biết tần số thạch anh Fxtal=11.0592MHz 

Câu 26. Viết chương trình con ngắt và khởi tạo ngắt Timer 0, mode 2, với chu 
kỳ tràn là T=200μs, biết tần số thạch anh Fxtal=11.0592MHz 

Câu 27. Viết chương trình con ngắt và khởi tạo ngắt Timer 1, mode 1, với tần 
số tràn là 200KHz, biết tần số thạch anh Fxtal=8MHz 

Câu 28. Viết chương trình con ngắt và khởi tạo ngắt Timer 1, mode 1, với tần 
số tràn là 400KHz, biết tần số thạch anh Fxtal=11.0592MHz 

Câu 29. Viết chương trình con ngắt và khởi tạo ngắt Timer 1, mode 2, với chu 
kỳ tràn là T=255μs, biết tần số thạch anh Fxtal=8MHz 

Câu 30. Viết chương trình con ngắt và khởi tạo ngắt Timer 1, mode 2, với chu 
kỳ tràn là T=200μs, biết tần số thạch anh Fxtal=11.0592MHz 

Câu 31. Viết đoạn lệnh khởi tạo truyền thông nối tiếp biết tần số thạch anh là 
8MHz, tốc độ baud=9600bps. 

Câu 32. Viết đoạn lệnh khởi tạo truyền thông nối tiếp biết tần số thạch anh là 
16MHz, tốc độ baud=19200bps. 

Câu 33. Viết đoạn lệnh khởi tạo truyền thông nối tiếp biết tần số thạch anh là 
20MHz, tốc độ baud=19200bps. 

Câu 34. Thiết kế và viết chương trình con đọc ma trận 2x2 nút bấm (nút bấm 
được đánh số từ 1 đến n), kết quả trả về là số thứ tự nút bấm, nếu không có 
nút nào được bấm, trả về 0. Biết nút bấm được ghép hàng vào P1, cột vào P2. 

Câu 35. Thiết kế và lập trình hiển thị số 1234 ở 4 LED 7 thanh. Biết 4 LED là 
chung âm, mắc chung BUS dữ liệu (a..h). 

Câu 36. Viết chương trình truyền liên tục tên mình lên máy tính qua đường 
RS232, với tốc độ baud = 9600bps 

Câu 37. Hãy lập trình cho 8051 để nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đặt chúng 
vào cổng P1. Đặt tốc độ baud là 4800bps, 8 bit dữ liệu và 1 bit Stop. 

Câu 38. Hãy lập trình cho 8051 để nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đặt chúng 
vào cổng P2. Đặt tốc độ baud là 9600bps, 8 bit dữ liệu và 1 bit Stop. 

Câu 39. Viết  chương trình truyền thông với máy tính, nếu máy tính gửi ký tự 
‘a’ thì 8051 gửi trả về ký tự ‘b’, nếu máy tính gửi ký tự ‘b’ thì 8051 gửi trả về 
ký tự ‘c’,… 

Câu 40. Viết  chương trình truyền thông với máy tính nếu máy tính gửi xuống 
chữ ‘Ten’ thì 8051 gửi trả về tên mình (thí sinh). 

Câu 41. Hãy viết chương trình nhận liên tục dữ liệu 8 bit ở cổng P0 và gửi nó 
đến cổng P1 trong khi nó cùng lúc tạo ra một sóng vuông chu kỳ 200μs trên 
chân P2.1. Hãy sử dụng bộ Timer0 để tạo ra sóng vuông, tần số của 8051 là 
FXTAL =11.0592MHz. 

Câu 42. Hãy viết chương trình nhận liên tục dữ liệu 8 bit ở cổng P0 và gửi nó 
đến cổng P1 trong khi nó cùng lúc tạo ra một sóng vuông với mức cao kéo dài 
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1085μs và mức thấp dài 15μs với giả thiết tần số FXTAL = 11.0592MHz. Hãy 
sử dụng bộ định thời Timer1. 

Câu 43. Hãy viết chương trình trong đó 8051 đọc dữ liệu từ cổng P1 và ghi nó 
tới cổng P2 liên tục trong khi đưa một bản sao dữ liệu tới cổng COM nối tiếp 
để thực hiện truyền nối tiếp giả thiết tần số XTAL là 11.0592MHz và tốc độ 
baud là 9600bps. 

Câu 44. Hãy viết chương trình trong đó 8051 nhận dữ liệu từ cổng P1 và gửi 
liên tục đến cổng P2 trong khi đó dữ liệu đi vào từ cổng nối tiếp COM được 
gửi đến cổng P0. Biết tần số FXTAL=11.0592MHz và tốc độ baud 9600bps. 

Câu 45. Hãy viết một chương trình để thực hiện các công việc sau:  
a. Nhận dữ liệu nối tiếp và gửi nó đến cổng P0.  
b. Đọc dữ liệu từ cổng P1, truyền nối tiếp và sao chép đến cổng P2.  
c. Sử dụng Timer0 tạo sóng vuông tần số 5kHz trên chân P0.1  
giả thiết tần số XTAL = 11.0592MHz và tốc độ baud 4800. 
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(Trang này nên bỏ trống) 
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Một số hàm mẫu: 
Trong tất cả các ví dụ về LED, chúng ta đều sử dụng một chương trình con (CTC) 
tạo trễ, thường đặt tên là Delay. Chương trình con Delay được viết bằng cách tạo ra 
nhiều vòng lặp lồng nhau, nhằm tiêu tốn thời gian. Khoảng thời gian bao nhiêu được 
tính dựa theo tần số thạch anh (Fxtal), số vòng lặp, số lần gọi CTC. 
Chương trình con Delay có thời gian cố định: 
Delay:mov R7, #10 

   DL:mov R6,#255 

     DL1:mov R5,#255 

        DL2:djnz r5,dl2 

     djnz R6,DL1 

   DJNZ R7, DL 

ret 

Mã nguồn 4-1. Delay 
Giá trị nạp vào R7, R6, R5 có thể được thay đổi tùy thời gan yêu cầu. 
Chương trình con Delay có thời gian thay đổi tùy lúc gọi: 
DelayX macro Tdelay 

    local DL1,DL2,DL3       

   push 7 

   push 6 

   push 5 

          mov    R7,#Tdelay 

      DL1:mov    R6,#100 

      DL2:mov    R5,#100 

      DL3:djnz   R5, Dl3 

         djnz   R6, Dl2 

         djnz   R7, Dl1 

   pop 5 

   pop 6 

   pop 7 

endm 

Ý tưởng là viết CTC trong một 
MACRO, truyền tham số thời gian trễ 
vào tham số tại lúc gọi hàm. Như vậy, có 
thể với mỗi lần gọi hàm khác nhau, 
chương trình con Delay sẽ được truyền 
thời gian khác nhau, và khoảng thời gian 
trễ là như nhau. 

Mã nguồn 4-2. DelayX  
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Nhấp nháy cả cổng P1: 
Muốn LED nhấp nháy trên cổng P1, chúng ta tắt LED, trễ rồi bật LED, trễ. 
Sơ đồ như “Hình  4-1. Mạch nhấp nháy LED đơn”, sơ đồ thuật toán và mã nguồn 
như hình dưới đây: 

 

org 0 

start: 

   mov P1,#0x00 

      call delay 

   mov P1,#0xff 

      call delay 

jmp start 

delay:mov R7, #10 

   DL:mov R6,#255 

     DL1: 

          mov R5,#255 

        DL2:djnz r5,dl2 

      djnz R6,DL1 

   DJNZ R7, DL 

ret 

end 

Hình  4-3. Thuật toán: Nhấp nháy P1 Mã nguồn 4-3. Nhấp nháy cổng P1 

Nhấp nháy LED P1
Macro

Tắt LEDP1=0x55

Trễ để nhìn 
trạng thái LED

Nhãn: Start

P1=0xAA Bật LED

Trễ để nhìn 
trạng thái LED

DelayX

DelayX

 

org 0 

jmp main 

  // Khai báo DelayX tại đây 
  // Xem: “Mã nguồn 4-2. DelayX” 
  sbit   L0=   P2.0 

main: 

   mov P1, #0x55 

   cpl L0 

      delay 10 

   mov P1, #0xaa 

   cpl L0 

      delay 10    

jmp main 

end 

Hình  4-4. Thuật toán: Nhấp nháy P1-
Macro 

Mã nguồn  4-4. Nhấp nháy cổng P1và đảo 
trạng thái P2.0 

Trong ví dụ trên, có thêm phần đảo LED, xem kỹ đảo LED ở “Hình 4-5. Thuật toán: 
Nhấp nháy P1.0” 
Nhấp nháy một LED đơn: 

Đơn giản chỉ cần kích hoạt đèn LED nhấp nháy để nhìn thấy được sự hoạt động, 
trong mỗi lần thay đổi trạng thái của LED, cần tạo một khoảng thời gian trễ để có thể 
quan sát thấy trạng thái. Trong ví dụ này, thời gian trễ được cung cấp bằng cách thực 
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♦ Timer – Bài toán 2: 
Sử dụng Timer0 và Timer1, Timer0 dùng để phát xung vuông có chu kỳ 4ms tại 

chân P1.0, Timer 1 phát xung vuông 8ms ở chân P1.7. 
Hình vẫn dùng ở: “Hình  4-1. Mạch nhấp nháy LED đơn” 
Phân tích:  

 Với yêu cầu đề bài như trên, ta sử dụng ngắt timer0 và ngắt timer1. Chương 
trình chính khởi tạo timer, khởi tạo ngắt rồi không làm gì nữa. 

 Cả hai CTC ngắt có vai trò như nhau. Trong mỗi ngắt, thực hiện nhiệm vụ là 
lật trạng thái chân (để tạo xung vuông), và khởi tạo lại giá trị timer tương 
ứng. 

Timer-Xung vuông
Ngắt

Khởi tạo 
Timer0

TMOD=11h
TH0_TL0=65536-2000
TH1_TL1=65536-4000

Chạy!

Không làm gì

TR0=1
TR1=1

Ngắt TM0

Khởi tạo  
lại Timer0

P1.0=~P1.0Công việc

TH0_TL0=65536-2000

Thoát ngắt

 

CSEG    AT    0 

JMP     Start  ; Reset vector 

 ORG 0BH 

     JMP TM0_PWM ;Vector ngắt TM0 
   ORG     01BH 

     JMP TM1_PWM ;Vector ngắt TM1 
    ORG     100H 

Start:  

   MOV   TMOD,#0x11 

 MOV TH0,#HIGH(-2000) 

 MOV TL0,#LOW(-2000) 

 MOV TH1,#HIGH(-4000) 

 MOV TL1,#LOW(-4000) 

 MOV IE,#08AH ; Interrupt enabled  

   

        SETB TR0  ; Cho TIMER0 chay 

        SETB TR1  ; Cho TIMER1 chay 

        JMP $ 

TM0_PWM: 

  CPL P1.0 

  MOV TH0,#HIGH(-2000) 

  MOV TL0,#LOW(-2000) 

    RETI ; RETurn from Interrupt 

TM1_PWM: 

  CPL P1.7 

  MOV TH1,#HIGH(-4000) 

  MOV TL1,#LOW(-4000) 

    RETI ; RETurn from Interrupt 

END ; End of program 

Hình 4-7. Thuật toán: Ngắt Timer 0 
và Timer1  

(Thuật toán TM0 và TM1 là tương 
đương) 

Mã nguồn 4-7. Timer0 và Timer1  tạo xung 
PWM dùng ngắt. 
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Hình  4-12.Sơ đồ chân LED 7 thanh 

 
Ví dụ: 
org 0h 

start:  

 mov P0,#11111100b; Cấp 0V cho thanh led a và b 
  clr P2.0 ; Cấp 5V cho led 7 thanh 
  call delay ; Gọi hàm trễ 
  

  mov P0,#11011011b; Cấp 0V cho thanh led c,f 
  clr P2.0 ; Cấp 5V cho led 
  call delay ; Gọi hàm trễ 
 

  mov P0,#10110000b; Cấp 0V to a,b,c,d,g 
  clr P2.0 ; Cấp 5V cho led 
 

  call delay ; Gọi hàm trễ 
  sjmp start ; Trở về đầu chương trình 
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;============================================= 

;subroutine delay created to rise delay time 

;============================================= 

 delay: mov R1,#255 

 del1: mov R2,#255 

 del2: djnz R2,del2 

  djnz R1,del1 

  ret 

  end 

Mã nguồn  4-12. Hiển thị LED 7 thanh -  2 
Ví dụ điều khiển nhiều LED 7 thanh: 

 
org 0h 

start:  

 mov  dptr, #word  ;để con trỏ dữ liệu vào đấu bảng 
 mov  R6, #8  ; số led cần hiển thị, 8 led 
 mov  R1, #01111111b; khởi đầu ở led 8 
Again:  

 clr  A ; xóa thanh ghi acc  

 movc  A, @A+dptr ; đưa số đầu tiên ở bảng vào acc 
  inc  dptr   ; tăng vị trí con trỏ 
  mov  P0, A  ; đưa mã cần hiển thị ra P0 
  mov  A, R1  ; thứ tự led cần hiển thị 
  mov  P2, A  ; hiển thị led 
  rr  A   ; dịch vi trí led cần hiển thị 
  mov  R1, A  ; lưu vào thanh ghi R1 
  call  delay  ; gọi hàm trễ 
  mov  P0, #11111111b; xóa 

  djnz  R6, Again  ; lặp lại 8 lần 
sjmp start     ; trở về vị trí ban đầu 
delay: mov R1,#255 

 del1: mov R2,#255 

 del2: djnz R2,del2 

  djnz R1,del1 

ret 

word: DB 00111111b, 01000111b, 00001000b, 00000011b 

  DB 01000110b, 01000000b, 01001000b, 00111111b 

end 

Mã nguồn  4-13. Hiển thị trên nhiều LED 7 thanh 
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;**************************************************************** 

;* PROGRAM NAME : Lcd.ASM 

;* DESCRIPRTION : Program for testing LCD display. 4-bit 

communication 

;* is used. Program does not check BUSY flag but uses program delay  

;* between 2 commands. PORT1 is used for connection 

;* to the microcontroller. 

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

 

Start_address      EQU    0000h 

          CSEG     AT     0 

          ORG      Start_address 

          JMP      Inic 

LCD_Disp MACRO TS 

 MOV      A,#TS   ; Display character ' '. 

 CALL     LCD_putc 

ENDM 

          ORG      Start_address+100h 

          MOV      IE,#00      ; All interrupts are disabled 

Inic:     CALL     LCD_inic    ; Initialize LCD 

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

;* MAIN PROGRAM 

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

START:    MOV      A,#80h ; Hiển thị tại dòng 1 cột 1 
 CALL     LCD_status  

 LCD_Disp ' ' 

 LCD_Disp ' '   

 LCD_Disp ' '   

 LCD_Disp ' '   

 LCD_Disp ' '   

 LCD_Disp ' '   

 LCD_Disp 'L'   

 LCD_Disp 'C'   

 LCD_Disp 'D'   

 MOV      A,#0c0h   ; Hiển thị tại dòng 2 cột 1 
 CALL     LCD_status 

 LCD_Disp ' ' 

 LCD_Disp ' ' 

 LCD_Disp ' ' 

 LCD_Disp ' ' 

 LCD_Disp 'D' 

 LCD_Disp 'i' 

 LCD_Disp 's' 

 LCD_Disp 'p' 

 LCD_Disp 'l' 

 LCD_Disp 'a' 

 LCD_Disp 'y' 
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 MOV      R0,#20d   ; Chờ một tí(20x10ms) 
 CALL     Delay_10ms        

 MOV      DPTR,#LCD_DB  ; Xóa màn hình 

 MOV      A,#6d    

 CALL     LCD_inic_status  

 MOV      R0,#10d    ; Chờ một tí 10x10ms) 
 CALL     Delay_10ms 

JMP      START 

 

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

;* Chương trình con tạo trễ (T= r0 x 10ms) 
;********************************************* 

Delay_10ms: MOV   R5,00h ;T.gian trễ ~ 1+(1+(1+2*r7+2)*r6+2)*r5  
    MOV   R6,#100d        ; (nếu r7>10) 
    MOV   R7,#100d        ; 2*r5*r6*r7 

    DJNZ  R7,$ 

    DJNZ  R6,$-4 

    DJNZ  R5,$-6 

    RET 

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

; Chương trình con khởi tạo: 
;**************************************************************** 

 

LCD_enable     BIT    P1.3    ; Bit for activating pin E on LCD. 

LCD_read_write BIT    P1.1    ; Bit for activating pin RW on LCD. 

LCD_reg_select BIT    P1.2    ; Bit for activating pin RS on LCD. 

LCD_port       SET    P1      ; Port for connection to LCD. 

Busy     BIT    P1.7    ; Port pin on which Busy flag appears. 

 

LCD_Start_I_red  EQU   00h    ; Address of the first message 

character 

    ; in the first line of LCD display. 

LCD_Start_II_red EQU   40h    ; Address of the first message 

character 

    ; in the second line of LCD display. 

 

LCD_DB:  DB     00111100b    ; 0 -8b, 2/1 lines, 5x10/5x7 

format 

  DB     00101100b    ; 1 -4b, 2/1 lines, 5x10/5x7 format 

  DB     00011000b    ; 2 -Display/cursor shift, 

right/left 

  DB     00001100b    ; 3 -Display ON, cursor OFF,  

         ;cursor blink off 

  DB     00000110b    ; 4 -Increment mode, display shift 

off 

  DB     00000010b    ; 5 -Display/cursor home 

  DB     00000001b    ; 6 -Clear display 
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  DB     00001000b    ; 7 -Display OFF, cursor OFF,  

     ;   cursor blink off 

LCD_inic:  

 MOV    DPTR,#LCD_DB 

 MOV    A,#00d    ; Triple initialization in 8-bit 

 CALL  LCD_inic_status_8  ; mode is performed at the beginning 

 MOV   A,#00d     ; (in case of slow increment of 

 CALL  LCD_inic_status_8; the power supply is on 

 MOV   A,#00d 

 lcall LCD_inic_status_8 

 

 MOV   A,#1d   ; Change from 8-bit into 

 CALL  LCD_inic_status_8 ; 4-bit mode 

 MOV   A,#1d 

 CALL  LCD_inic_status 

 MOV   A,#3d   ; As from this point the program executes in  

    ;4-bit mode 

 CALL  LCD_inic_status 

 MOV   A,#6d 

 CALL  LCD_inic_status 

 MOV   A,#4d 

 CALL  LCD_inic_status 

RET 

 

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

LCD_inic_status_8: 

 PUSH  B 

 MOVC  A,@A+DPTR 

 CLR   LCD_reg_select    ; RS=0 - Write command 

 CLR   LCD_read_write    ; R/W=0 - Write data on LCD 

 

 MOV   B,LCD_port  ; Lower 4 bits from LCD port are memorized 

 ORL   B,#11110000b 

 ORL   A,#00001111b 

 ANL   A,B 

 MOV   LCD_port,A        ; Data is moved from A to LCD port 

 SETB  LCD_enable        ; high-to-low transition signal 

          ; is generated on the LCD's EN pin 

 CLR   LCD_enable  

 MOV   B,#255d   ; Time delay in case of improper reset 

 DJNZ  B,$    ; during initialization 

 DJNZ B,$ 

 DJNZ B,$ 

 POP B 

 RET 

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

LCD_inic_status: 

 MOVC  A,@A+DPTR 
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 CALL  LCD_status 

RET 

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

;* SUBROUTINE: LCD_status 

;* DESCRIPTION: Subroutine for defining LCD status. 

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

LCD_status:    PUSH  B 

 MOV   B,#255d 

 DJNZ  B,$ 

 DJNZ  B,$ 

 DJNZ  B,$ 

 CLR   LCD_reg_select   ; RS=O: Command is sent to LCD 

 CALL  LCD_port_out 

 SWAP  A        ; Nibles are swapped in accumulator 

 DJNZ  B,$ 

 DJNZ  B,$ 

 DJNZ  B,$ 

 CLR   LCD_reg_select   ; RS=0: Command is sent to LCD 

 CALL  LCD_port_out 

 POP   B 

RET 

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

;* SUBROUTINE: LCD_putc 

;* DESCRIPTION: Sending character to be displayed on LCD. 

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

LCD_putc:      PUSH  B 

 MOV   B,#255d 

 DJNZ  B,$ 

 SETB  LCD_reg_select   ; RS=1: Character is sent to LCD 

 CALL  LCD_port_out 

 SWAP  A        ; Nibles are swapped in accumulator 

 DJNZ  B,$ 

 SETB  LCD_reg_select   ; RS=1: Character is sent to LCD 

 CALL  LCD_port_out 

 POP   B 

RET 

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

;* SUBROUTINE: LCD_port_out 

;* DESCRIPTION: Sending commands or characters on LCD display 

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

LCD_port_out:  PUSH  ACC 

 PUSH  B 

 MOV   B,LCD_port 

 ORL   B,#11110000b 

 ORL   A,#00001111b 

 ANL   A,B 

 MOV   LCD_port,A        ; Data is copied from A to LCD port 

 SETB  LCD_enable        ; high-to-low transition signal 
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Hình  4-17. Truyền dữ liệu nối tiếp – mô phỏng 

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

;* PROGRAM NAME : UartS.ASM 

;* DESCRIPTION: Sends values 65-127 to PC. 

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

         CSEG    AT    0 

         JMP     XRESET          ; Reset vector 

ORG     100H 

XRESET:  MOV     IE,#00     ; All interrupts are disabled 

         MOV     TMOD,#20H  ; Timer1 in mode 2 

         MOV     TH1,#0FDH  ; 9600 baud rate at the frequency of 

         MOV     TL1,#0FDH  ; 11.0592MHz 

         MOV     SCON,#40H  ; 8-bit UART 

         CLR     TI         ; Clear transmit bit 

         CLR     RI         ; Clear receive flag 

         MOV     R3,#'A'    ; Reset counter from A (65) 

         SETB    TR1        ; Start Timer 1 

START:   MOV     SBUF,R3    ; Move number from counter to a PC 

LOOP1:   JNB     TI,LOOP1  ; Wait here until byte transmission is 

                           ; complete 

         CLR     TI        ; Clear transmit bit 

      INC     R3          ; Increment the counter value by 1      

         CJNE    R3,#127,START   ; Send until R3=127 

  

LOOP:    SJMP    LOOP      ; Remain here 

END                     ; End of program 

Mã nguồn  4-16. Truyền dữ liệu nối tiếp 
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Dưới đây là một phần mềm triển khai UART, trong đó có thể được sử dụng ở 
chương trình C cũng như ASM. Nó được viết cho phần mềm Keil. Nhưng với một 
vài thay đổi nhỏ bạn có thể dùng nó trong chương trình của bạn. 
 
?SU?PUTC SEGMENT CODE 

?SU?GETC SEGMENT CODE 

 

PUBLIC _putc 

PUBLIC getc 

 

txd_pin EQU     P3.1            ;Transmit on this pin 

rxd_pin EQU     P3.0            ;Receive on this pin 

 

;Formula to calculate the bit time delay constant 

;This constant is calculated as: (((crystal/baud)/12) - 5) / 2 

;crystal is the frequency of crystal in Hz 

;baud is required baudrate 

;Please try to keep baudrate below 9600 

;to get best results :) 

 

BITTIM  EQU     45;             (((11059200/9600)/12) - 5) / 2 

 

;-------------------------------------------- 

;To send data serially 

;For C programs 

;Protype definition: 

;               void putc(unsigned char); 

;Usage: 

;               putc(data); 

;Return: 

;               This function returns nothing 

; 

;For Assembly Programs: 

; 

;Usage: 

;       data to be send has to be moved to R7 

;       for example: 

;               mov R7,#'a' 

;               lcall _putc 

;-------------------------------------------- 

RSEG ?SU?PUTC 

_putc: 

        push ACC 

        Push PSW 

        mov a,r7 

        CLR txd_pin                     ;Drop line for start bit 

        MOV R0,#BITTIM          ;Wait full bit-time 
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        DJNZ R0,$                       ;For START bit 

        MOV R1,#8                       ;Send 8 bits 

putc1: 

        RRC A                           ;Move next bit into carry 

        MOV txd_pin,C           ;Write next bit 

        MOV R0,#BITTIM          ;Wait full bit-time 

        DJNZ R0,$                       ;For DATA bit 

        DJNZ R1,putc1           ;write 8 bits 

        SETB txd_pin            ;Set line high 

        RRC A                           ;Restore ACC contents 

        MOV R0,#BITTIM          ;Wait full bit-time 

        DJNZ R0,$                       ;For STOP bit 

        POP PSW 

        pop ACC 

        RET 

 

;-------------------------------------------- 

;To receive data Serially 

;If you want to use this routine in your 

;C program then define function prototype 

; as: 

;       unsigned char getc(void); 

; 

;       Usage: 

;               data = getc(); 

;       Return value: 

;               Returns data received 

;If you are using it in assembly program 

;       Usage: 

;               lcall getc 

;       Return: 

;               data received is stored in R7 

;-------------------------------------------- 

 

RSEG ?SU?GETC 

getc:   

        Push ACC 

        Push PSW 

        JB rxd_pin,$            ;Wait for start bit 

        MOV R0,#BITTIM/2        ;Wait 1/2 bit-time 

        DJNZ R0,$                       ;To sample in middle 

        JB rxd_pin,getc         ;Insure valid 

        MOV R1,#8                       ;Read 8 bits 

getc1: 

        MOV R0,#BITTIM          ;Wait full bit-time 

        DJNZ R0,$                       ;For DATA bit 

        MOV C,rxd_pin           ;Read bit 

        RRC A                           ;Shift it into ACC 
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Hình  4-20. Mạch nguyên lý mô phỏng chuyển đổi ADC0804 

 
ORG 0h 

JMP   MAIN         

ADC_RD  EQU P1.0 

ADC_WR  EQU P1.1 

INTR    EQU P1.3 

ADC_DAT EQU P2 

LED7 EQU P3 

;Khai báo chương trình con DelayX ở đây  
; tham khảo “Mã nguồn 4-2. DelayX” 

ORG     30H   

MAIN: 

     ACALL   TACT_LayMau 

     mov LED7,A 

SJMP    MAIN  

TACT_LayMau: 

     CLR ADC_WR   ; Tao xung tu cao xuong thap  

    ;tai chan ADC_WR(Tuc W/R cua ADC) 

     DelayX 1 

     SETB ADC_WR  ; Cho phep ADC0804 bat dau qua trinh  

    ; chuyen doi tu tuong tu sang so 

     JB INTR, $   ; Doi cho qua trinh chuyen doi xong(100us) 

     CLR ADC_RD   ; Dua xung muc thap toi chan RD –  

         ; cho phep doc du lieu tu ADC(Xuat ra D0..D7) 

     DelayX 1 

     MOV A,ADC_DAT ; Dua du lieu 8bit tu ADC_DAT den thanh ghi A 

     setb   ADC_RD 

   RET 

END 

Mã nguồn  4-19. Chuyển đổi ADC (VĐK-ADC0804) 
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ORG 0 

JMP MAIN 

 KQ   EQU 0 

  COL1 EQU P2.3 

  COL2 EQU P2.2 

  COL3 EQU P2.1 

  COL4 EQU P2.0 

 ROW_A EQU P2.4 

 ROW_B EQU P2.5 

 ROW_C EQU P2.6 

 ROW_D EQU P2.7 

MAIN: 

    MOV P2,#0FFh 

 CLR ROW_A 

  ADB0:JB COL1, ADB1 

     MOV KQ,#1    // Phim 1 bam 

  ADB1:JB COL2, ADB2 

     MOV KQ,#2 // Phim 2 bam 

  ADB2:JB COL3, ADB3 

     MOV KQ,#3    //Phim 3 bam 

  ADB3:JB COL4, AFINISH 

     MOV KQ,#'A'    //Phim A bam 

  AFINISH: 

 SETB ROW_A 

 

 CLR ROW_B 

  BDB0:JB COL1, BDB1 

     MOV KQ,#6   // Phim 6 bam 

  BDB1:JB COL2, BDB2 

     MOV KQ,#5   // Phim 5 bam 

  BDB2:JB COL3, BDB3 

     MOV KQ,#4   //Phim 4 bam 

  BDB3:JB COL4, BFINISH 

     MOV KQ,#'B'   //Phim 4 bam 

  BFINISH: 

 SETB ROW_B 

 

 CLR ROW_C 

  CDB0:JB COL1, CDB1 

     MOV KQ,#7    // Phim 7 bam 

  CDB1:JB COL2, CDB2 

     MOV KQ,#8    // Phim 8 bam 

  CDB2:JB COL3, CDB3 

     MOV KQ,#9    //Phim 9 bam 

  CDB3:JB COL4, CFINISH 

     MOV KQ,#'C'    //Phim C bam 

  CFINISH: 

 SETB ROW_C 
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Ví dụ một đoạn chương trình sau, giả sử 4 đầu của động cơ bước đấu vào 4 bit: 
P1.0 – P1.3 của 8051. 
ORG 0H 

       MOV R3, #00000011B  

 MOV A,  R3  

BACK: MOV P1,A 

 RL  A     ;Quay thanh ghi A  

 ACALL  DELAY  

    SJMP  BACK  

DELAY: 

    MOV  R1, #50  

H1:   MOV  R2 , #255  

H2:   DJNZ R2, H2  

  DJNZ R1, H1 

    RET  

END  

Mã nguồn  4-21. Điều khiển động cơ bước 



Bài giảng  Chương 4 
Vi xử lý  - Vi điều khiển   Ứng dụng  

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa Điện tử   181 
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

Ví dụ mở rộng 1: 
 
Chương trình đo nhiệt độ dùng LM35DZ, ADC0804, và thiết lập ;  nhiệt độ cảnh báo bằng bàn phím 
máy tính: 
LCD_DATA  EQU  P2   

LCD_RS   BIT  P0.0 

LCD_RW   BIT  P0.1 

LCD_E   BIT  P0.2 

ADC_DATA  EQU  P1 

ADC_RD   BIT  P0.4 

ADC_WR   BIT  P0.5 

ADC_INTR  BIT  P0.6 

KB_CLK   BIT  P3.2 

KB_DATA  BIT  P0.3 

WARN   BIT  P0.7 

 

ORG 0000H 

LJMP MAIN 

ORG 0003H 

LJMP EX0_ISR 

 

ORG 0030H 

MAIN: 

LCALL CONFIG  

;Thiet lap cac thong so ban dau 

MAIN1: LCALL READ_ADC ;Doc ADC 

LCALL CONVERT ;Chuyen doi 

LCALL COMPARE ;So sanh va hien thi 

LCALL DELAY_500MS ;Cho 0,1s 

LJMP MAIN1 

;_______________________________________ 

CONFIG: ;CTC thiet lap cac thong so 

MOV A,#38H ;K.D LCD 

LCALL WRCMD 

MOV A,#0CH ;Display ON, Cursor OFF 

LCALL WRCMD 

MOV A,#06H ;LCD tu dong dich phai 

LCALL WRCMD 

MOV A,#01H ;Ghi loi chao 

LCALL WRCMD 

MOV DPTR,#CHAO1 

LCALL OUT_STRING_LINE1 

MOV DPTR,#CHAO2 

LCALL OUT_STRING_LINE2 

LCALL DELAY_2S 

MOV DPTR,#CHAO3 

LCALL OUT_STRING_LINE1 

MOV DPTR,#CHAO4 

LCALL OUT_STRING_LINE2 

LCALL DELAY_2S 

SETB WARN ;Tat den canh bao 

CLR F0 ;F0=0: chuc, =1: dvi 

MOV 41H,#'4'  

;Dat nhiet do canh bao ban dau 

MOV 42H,#'0' 

MOV IE,#81H ;Cho phep ngat ngoai 0 

RET 

;_______________________________________ 

;CTC doc ADC ; 

;Du lieu doc duoc chua trong 30H ; 

;---------------------------------------; 

READ_ADC: 

MOV ADC_DATA,#0FFH ;De doc ADC chinh xac 

SETB ADC_INTR ;nhan t.hieu canh xuong 

CLR ADC_WR ;Tao canh len 

SETB ADC_WR 

JNB ADC_INTR,$ ;Cho chuyen doi xong 

CLR ADC_RD ;Cho phep doc ADC 

MOV A,ADC_DATA ;Doc du lieu tu ADC 

MOV 30H,A ;Luu vào 30H 

RET 

;_______________________________________ 

;CTC chuyen ma doc duoc tu ADC chua ; 

;trong 30H thanh nhiet do chua trong ; 

;31H(chuc), 32H(Don vi), 33H(phan tram) ;ma 

ASCII ; 

;---------------------------------------

CONVERT: 

MOV A,30H ;Lay ma doc duoc tu ADC 

MOV B,#4 ;Do phan giai la 0,4oC 

MUL AB 

MOV R7,B ;Nhiet do dat trong R7-R6 

MOV R6,A 

MOV B,#10 

LCALL DIV16_8 

MOV A,B 

ADD A,#30H 

MOV 33H,A ;Thap phan 

MOV B,#10 

LCALL DIV16_8 

MOV A,B 

ADD A,#30H 

MOV 32H,A ;Don vi 

MOV B,#10 

LCALL DIV16_8 

MOV A,B 

ADD A,#30H 

MOV 31H,A ;Chuc 

RET 

;_______________________________________ 

;CTC chia 1 so 16-bit cho 1 so 8-bit ; 

;So bi chia: R7-R6 ; 

;So chia: B ; 

;Thuong so: R7-R6 ; 

;So du B ; 

;---------------------------------------; 

DIV16_8: 

CLR A 

MOV R2,#16 

DIV1: CLR C 

LCALL RLC_R7R6  

;Xoay trai R7_R6 qua co C 

RLC A 

CJNE A,B,NOT_EQ 

LJMP LOW1 

NOT_EQ: JNC LOW1 

SJMP GIAM 

 

LOW1:  SUBB A,B 

XCH A,R6 

ORL A,#01H 

XCH A,R6 

GIAM: DJNZ R2,DIV1 

MOV B,A ;So du chua trong B 
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RET 

;_______________________________________ 

RLC_R7R6:  

;CTC xoay trai so 16 bit R7_R6 qua co C 

PUSH ACC 

MOV A,R6 

RLC A 

MOV R6,A 

MOV A,R7 

RLC A 

MOV R7,A 

POP ACC 

RET 

 

 

 

;_______________________________________ 

;CTC so sanh nhiet do hien thi và ; 

;nhiet do dat ; 

;Neu lon hon hoac bang nhiet do dat ; 

;thi canh bao ; 

;---------------------------------------; 

COMPARE: 

MOV A,#01H 

LCALL WRCMD 

MOV A,31H  

CJNE A,41H,KHAC  

MOV A,32H  

CJNE A,42H,KHAC  

LJMP CANHBAO ;Neu bang nhau thi canh bao 

KHAC: 

JNC CANHBAO ;Neu lon hon thi canh bao 

LJMP HIENTHI  

CANHBAO: 

CLR WARN ;Bat den canh bao 

MOV DPTR,#ST3 

LCALL OUT_STRING_LINE1 

MOV A,#0C1H 

LCALL WRCMD 

LCALL DISPLAY_TEMP 

MOV A,#' ' 

LCALL WRTXT 

MOV A,#'>' 

LCALL WRTXT 

MOV A,#' ' 

LCALL WRTXT 

LCALL DP_WARN_TEMP 

LJMP THOAT 

HIENTHI: 

SETB WARN ;Tat den canh bao 

MOV DPTR,#ST1 

LCALL OUT_STRING_LINE1 

MOV A,#08AH 

LCALL WRCMD 

LCALL DISPLAY_TEMP 

MOV DPTR,#ST2 

LCALL OUT_STRING_LINE2 

MOV A,#0C8H 

LCALL WRCMD 

LCALL DP_WARN_TEMP 

THOAT: RET 

DISPLAY_TEMP: ;CTC hien thi nhiet do 

MOV A,31H 

LCALL WRTXT 

MOV A,32H 

LCALL WRTXT 

MOV A,#',' 

LCALL WRTXT 

MOV A,33H 

LCALL WRTXT 

MOV A,#'o' 

LCALL WRTXT 

MOV A,#'C' 

LCALL WRTXT 

RET 

DP_WARN_TEMP: 

MOV A,41H 

LCALL WRTXT 

MOV A,42H 

LCALL WRTXT 

MOV A,#'o' 

LCALL WRTXT 

MOV A,#'C' 

LCALL WRTXT 

RET 

;_______________________________________ 

;CTC xuat mot chuoi ra LCD ; 

;Con tro DPTR chi toi chuoi can xuat ; 

;---------------------------------------; 

OUT_STRING: 

MOV R4,#0 

OUTST1: MOV A,R4 

MOVC A,@A+DPTR 

LCALL WRTXT 

INC R4 

CJNE R4,#16,OUTST1 

RET 

OUT_STRING_LINE1: 

MOV A,#80H 

LCALL WRCMD 

LCALL OUT_STRING 

RET 

OUT_STRING_LINE2: 

MOV A,#0C0H 

LCALL WRCMD 

LCALL OUT_STRING 

RET 

WRCMD: ;CTC ghi lenh ra LCD 

CLR LCD_RW 

SETB LCD_E 

CLR LCD_RS 

MOV LCD_DATA,A 

NOP 

CLR LCD_E 

LCALL READY 

RET 

WRTXT: ;CTC ghi ki tu ra LCD 

CLR LCD_RW 

SETB LCD_E 

SETB LCD_RS 

MOV LCD_DATA,A 

NOP 

CLR LCD_E 

LCALL READY 

RET 

READY: ;CTC cho LCD 

PUSH ACC 

OK: CLR LCD_E 

CLR LCD_RS 

SETB LCD_RW 

MOV LCD_DATA,#0FFH 

SETB LCD_E 

MOV A,LCD_DATA 

JB ACC.7,OK 
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CLR LCD_RW 

POP ACC 

RET 

DELAY_500MS: ;CTC delay 0,5s 

MOV R7,#250 

DELAY1: MOV R6,#200 

DELAY2: MOV R5,#5 

DJNZ R5,$ 

DJNZ R6,DELAY2 

DJNZ R7,DELAY1 

RET 

DELAY_2S: ;CTC delay 2s 

MOV R7,#250 

DELAY3: MOV R6,#200 

DELAY4: MOV R5,#20 

DJNZ R5,$ 

DJNZ R6,DELAY4 

DJNZ R7,DELAY3 

RET 

;_______________________________________ 

;CTC ngat ngoai 0 ; 

;Doc tu ban phim P/S2 ; 

;Va h.thi ra LCD ; 

;---------------------------------------; 

EX0_ISR: 

CLR EX0 

PUSH ACC 

MOV A,#00H 

MOV R3,#8 

 

JNB KB_CLK,$ ;Bo qua bit Start 

LOOP: JB KB_CLK,$ ;Lay 8 bit Data 

MOV C,KB_DATA 

RRC A 

JNB KB_CLK,$ 

DJNZ R3,LOOP 

 

MOV R3,#24  

SKIP: JB KB_CLK,$ 

JNB KB_CLK,$ 

DJNZ R3,SKIP 

 

MOV 40H,A  

MOV R4,#0  

LOOP1: MOV DPTR,#SCAN MOV A,R4 

MOVC A,@A+DPTR 

CJNE A,40H,LOOP2  

MOV DPTR,#ASCII  

MOV A,R4 

MOVC A,@A+DPTR 

JB F0,DVI ;Neu F0=1 ghi hang d.vi 

CHUC:  

MOV 41H,A ;neu F0=0 nho hang chuc 

SETB F0 

LJMP EXIT 

DVI: MOV 42H,A 

CLR F0 

LJMP EXIT 

LOOP2: INC R4 

CJNE R4,#20,LOOP1 ; 20 lan? 

EXIT: CLR C 

POP ACC 

SETB EX0 ;Bat co ngat 

RETI 

CHAO1: DB ' Duc, Q.Toan ' 

CHAO2: DB 'H.Thuong, Nguyen' 

CHAO3: DB 'CT do n.do so V1' 

CHAO4: DB ' Xin chao! ' 

ST1: DB 'Nhiet do: ' 

ST2: DB 'C.bao: ' 

ST3: DB ' Canh bao! ' 

SCAN: DB 

45H,16H,1EH,26H,25H,2EH,36H,3DH,3EH,46H,70

H,69H,72H,7AH,6BH,73H,74H,6CH,75H,7DH 

ASCII: DB '01234567890123456789' 

 

END 

 

 
 

Mã nguồn  4-22. Chương trình đo nhiệt độ
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Ví dụ mở rộng 2: 
Thiết kế hệ thống hiển thị và cảnh báo áp suất nước trong bình nén, với 03 mức 

thấp, trung bình và cao (ngưỡng do người dùng tự đặt) 
Biết cảm biến áp suất có tín hiệu ra trong khoảng 0..100mV tương ứng với áp suất 

từ 0..3000 atmosphe. 
Yêu cầu thiết kế theo các bước sau: 

• Thiết kế sơ đồ khối tổng thể toàn hệ thống 
• Đặc tả mỗi khối: 

o Chức năng, nhiệm vụ của khối 
o Số lượng và chuẩn tín hiệu điện áp vào/ra 

• Thiết kế sơ đồ tương tác (thuật toán nhúng) toàn hệ thống 
• Thiết kế sơ đồ nguyên lý 
• Đặc tả sơ đồ nguyên lý 

o Chức năng, nhiệm vụ của (nhóm) linh kiện  
o Chuẩn giao tiếp (chuẩn truyền thông (nếu có chuẩn), lúc bình thường/lúc 

hoạt động,…) 
• Lập trình 

o Sơ đồ Call graph 
o Sơ đồ khối (của mỗi chức năng trong sơ đồ call graph, nếu cần) 
o Viết mã nguồn 

Đáp Án: 
• Thiết kế sơ đồ khối tổng thể toàn hệ thống: 

Khối vào Khối 
DKTT Hiển thị

Nguồn
 

Hình  4-24. Sơ đồ khối tổng thể toàn bộ hệ thống 
• Đặc tả mỗi khối: 

o Chức năng, nhiệm vụ, số lượng và chuẩn tín hiệu điện áp vào/ra của khối: 
a. Khối vào: Gồm cảm biến áp suất và các phím bấm. Cảm biến có chức năng thu 

nhận giá trị áp suất. Phím bấm dùng để nhập giá trị tham số từ bàn phím. 
• Cảm biến áp suất có đầu vào là áp suất thuộc khoảng 0..3000 atmosphe, đầu 

ra là 0..100mV. Tín hiệu này sẽ được lọc nhiễu, khuếch đại tỷ lệ lên 0..5v 
trước khi đưa vào khối điều khiển trung tâm. 

• Phím bấm: gồm 3 phím có đầu ra chuẩn điện áp TTL, bình thường là mức 1, 
khi được bấm sẽ về mức 0. 

• Vậy, khối vào, đưa ra 1 tín hiệu Analog (0..5v), và 3 tín hiệu số cho 3 nút 
bấm. 

b. Khối hiển thị: Hiển thị trạng thái của hệ thống lên LCD16x2 và 3 LED đơn. LCD 
dùng để liên tục hiển thị trạng thái của hệ thống như: Giá trị áp suất, giá trị ngưỡng 
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cảnh báo mức áp suất, dùng để hiển thị giá trị tham số, hiển thị giá trị nút bấm khi 
nhập tham số,… 3 đèn LED gồm LED Đỏ, LED xanh, LED Trắng.  

• LCD sẽ dùng chế độ 4bit, nên cần 7 đường hiển thị số cho LCD: RS, RW, 
E, D4..D7 

• LED đơn dùng để báo trạng thái ngưỡng áp suất, các màu khác nhau để 
nhìn từ xa, sử dụng LED siêu sáng. Cần 03 tín hiệu số trực tiếp từ khối điều 
khiển trung tâm. 

• Vậy, đầu vào khối hiển thị là: 10 tín hiệu số. 
c. Khối Điều khiển trung tâm (DKTT): Có chức năng xử lý tín hiệu từ khối vào để 

đưa ra hiển thị và cảnh báo ở khối hiển thị. 
• Đọc tín hiệu tương tự từ khối vào (0..5v), chuyển đổi ADC sang số 

(0..1023) để xử lý. 
• Đọc giá trị nút bấm để thay đổi tham số (Ngưỡng thấp và Ngưỡng cao) cảnh 

báo. 
• So sánh giá trị ADC thực tế và giá trị ngưỡng để quyết định trạng thái cần 

cảnh báo lên LED đơn, và hiển thị giá trị áp suất, các tham số lên LCD 16x2 
d. Khối nguồn: Hệ thống sử dụng nguồn 5v, và ±12v cho bộ khuếch đại trong khối 

đầu vào. Nên bộ nguồn cần thiết phải thiết kế là: 
• Vào: 220VAC 
• Ra: -12v, GND, +5v, +12v có ổn áp. 
• Dự tính toàn bộ hệ thống tiêu thụ công suất thấp. Nên bộ nguồn sẽ chỉ cần 

dòng điện tối đa 1A cho mỗi đầu ra. 
 

• Thiết kế sơ đồ tương tác (thuật toán nhúng) toàn hệ thống: 

Cảm biến

0..100mV Ai(0..5V)

∩
#

LCD 16x2

Bàn phím
A B

LED Trắng

LED Xanh

LED Đỏ

Hi

No

Lo

D

Hi=D>B
No=(A≤D≤B)
Lo=D<B

A, B

 
Hình  4-25. Sơ đồ tương tác hệ thống cảnh báo áp suất 

• Thiết kế sơ đồ nguyên lý 
• Đặc tả sơ đồ nguyên lý 

o Chức năng, nhiệm vụ của (nhóm) linh kiện  
o Chuẩn giao tiếp (chuẩn truyền thông (nếu có chuẩn), lúc bình thường/lúc 

hoạt động/,…) 



Bài giảng  Chương 4 
Vi xử lý  - Vi điều khiển  Ứng dụng 

186   Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa Điện tử  
   Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

Thiết kế nguyên lý chi tiết cho từng khối theo 

“  
 Hình  4-24. Sơ đồ khối tổng thể toàn bộ hệ thống”: 

 
 Khối Vào: được yêu cầu như sau: 

  
Hình  4-26. Hình  4-27. 

 
Khối vào sẽ bao gồm: Khối cảm biến, khối lọc và khuếch đại, khối bàn phím. Chi tiết được 
thiết kế như sau: 
 

 
 

R3 R4

C1

R1

R2 R5

 

Vcc

K1

K2

K3

KB1

KB2

KB3

3x10k

 

Hình  4-28. Mạch 
cảm biến Hình  4-29. Khuếch đại và lọc nhiễu Hình  4-30. Bàn phím 

Đặc tả khối: 
• Khối cảm biến, đầu vào là áp suất đo của đối tượng, đầu ra là điện áp, có dải 

từ 0..100mV 
• Khối khuếch đại và lọc nhiễu, nhận tín hiệu từ khối cảm biến (0..100mv) 

xuất ra tín hiệu 0..5v tuyến tính với tín hiệu vào. Như vậy, hệ số khuếch đại 
là 5v/100mV = k = 50 lần. 
Từ đó, ta tính được như sau: Error! Objects cannot be created from editing field 

codes., ta chọn linh kiện: R1=R2=R3=R4=10K, R5=50K 
Khuếch đại, dùng LM324, nguồn đối xứng ±12v 

 
• Khối bàn phím, có 3 phím, bình thường thì KB1..KB3 có mức 1, phím nào 

được bấm sẽ có mức 0. 
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 Khối hiển thị: 

 

LCD16x2RS,RW,E
D4..D7

LED đơn
Hi
No
Lo

 
Hình  4-31. Hình  4-32. 

Khối hiển thị được cho như “Hình  4-31”, ta triển khai sâu hơn như “Hình  4-33. Hiển 
thị LCD”. 
Thiết kế chi tiết các khối như sau: 

D
7

14
D

6
13

D
5

12
D

4
11

D
3

10
D

2
9

D
1

8
D

0
7

E
6

RW
5

R
S

4

V
SS

1

V
D

D
2

V
EE

3

LCD1
LM016L

Vcc

50
%RV2

5k

R
S

RW
E D
7

D
6

D
5

D
4

 

D1

White LED

D2

Green LED

D3

RED-LED

R1
10k

R2
10k

R3
10k

Hi

No

Lo

 
 

Hình  4-33. Hiển thị LCD Hình  4-34. Bàn phím 
 Khối điều khiển trung tâm 
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RA0/AN02

RA1/AN13

RA2/AN2/VREF-/CVREF4

RA4/T0CKI/C1OUT6

RA5/AN4/SS/C2OUT7

RE0/AN5/RD8

RE1/AN6/WR9

RE2/AN7/CS10

OSC1/CLKIN13

OSC2/CLKOUT14

RC1/T1OSI/CCP2 16

RC2/CCP1 17

RC3/SCK/SCL 18

RD0/PSP0 19

RD1/PSP1 20

RB7/PGD 40RB6/PGC 39RB5 38RB4 37RB3/PGM 36RB2 35RB1 34RB0/INT 33

RD7/PSP7 30RD6/PSP6 29RD5/PSP5 28RD4/PSP4 27RD3/PSP3 22RD2/PSP2 21

RC7/RX/DT 26RC6/TX/CK 25RC5/SDO 24RC4/SDI/SDA 23

RA3/AN3/VREF+5

RC0/T1OSO/T1CKI 15

MCLR/Vpp/THV1

U1

PIC16F877A

Hi
No
Lo

D7
D6
D5
D4

RS
RW

E

8MHZ
CRYSTAL

C1

22p

C2

22p Ai

R4
10k

KB1
KB2
KB3

 
Hình  4-35. Khối điều khiển trung tâm 

 
• Lập trình 

o Sơ đồ Call graph 
o Sơ đồ khối (của mỗi chức năng trong sơ đồ call graph, nếu cần) 
o Viết mã nguồn 

Phần mềm 
nhúng

ADC KeyBoardLCD SoSanh

Cảm biến Bàn phímHiển thị LCD Hiển thị LED
 

Hình  4-36. Sơ đồ Callgraph 
Mã nguồn: Vì dự án này rất lớn, và khi thiết kế lại chọn PIC, nên ngôn ngữ lập trình dùng 
ngôn ngữ C cho PIC là hợp lý nhất. 
#include "ADC-LCD-LED.h" 

#define use_portb_lcd true 

#include <LCD.C> 

#define KB1 !input(PIN_D0) 

#define KB2 !input(PIN_D1) 

#define KB3 !input(PIN_D2) 

#define T 50 

int16 D,Hi,No,Lo,A,B; 

int8 cnt; 

void init_main(); 
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void KeyBoard(){ 

   if(KB1){Mode=(++Mode)%3;delay_ms(T);} 

   if(Mode==1){ 

      if(KB2){A++;delay_ms(T);} 

      if(KB3){A--;delay_ms(T);} 

   } 

   if(Mode==2){ 

      if(KB2){B++;delay_ms(T);} 

      if(KB3){B--;delay_ms(T);} 

}   } 

void main(){ 

   init_main(); 

   while(1){ 

      D=read_adc(); 

      lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"Ap 

Suat=%4LU.Mode=%u\nA=%4u.B=%4u",D,Mode,A,B); 

      Hi_LED=No_LED=Lo_LED=0; 

      if(D<A)Lo_LED=1; 

      else if(D>B)Hi_LED=1; 

         else No_LED=1;  

      KeyBoard();    

      delay_ms(100); 

}   } 

void init_main(){ 

   setup_adc_ports(AN0); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

      set_adc_channel(0); 

   lcd_init();   

} 

Mã nguồn  4-23. Lập trình cho VĐK tiên tiến 
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(Trang này nên bỏ trống) 
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thời, các dữ liệu địa chỉ, các chế độ đã được mở rộng cho phép lên 
đến 16MB bộ nhớ của dữ liệu được đề cập trực tiếp. 

o AVR thường không hỗ trợ thực thi mã từ bộ nhớ bên ngoài. Một số 
ASSP bằng cách sử dụng mã AVR làm bộ nhớ hỗ trợ chương trình 
bên ngoài. 

• 8-Bit và 16-Bit Timers 
o PWM đầu ra (thời gian chết máy phát điện trên một số thiết bị) 
o vào capture 

• So sánh Analog 
o 10 hoặc 12-Bit A / D Converters, với multiplex lên đến 16 kênh 
o 12-bit D / A Converters 

• Một loạt các giao tiếp nối tiếp, bao gồm cả 
o I²C tương thích Two-Wire Interface (TWI) 
o Thiết bị ngoại vi Synchronous / Asynchronous Serial (UART / 

USART) (được sử dụng với RS-232, RS-485, và nhiều hơn nữa) 
o Thiết bị giao diện Serial Bus (SPI) 
o Universal Serial Interface (USI) cho 2 hoặc 3 dây truyền thông đồng 

bộ nối tiếp. 
• Brownout Detection 
• Watchdog Timer (WDT) 
• Nhiều chế độ tiết kiệm điện (Power-Saving Sleep) 
• Điều khiển ánh sáng và điều khiển động cơ (cụ thể là PWM ) điều khiển mô 

hình 
• Hỗ trợ CAN Controller  
• Hỗ trợ USB Controller 

o USB – Full speed (12 Mbit / s) điều khiển phần cứng & Hub với AVR 
nhúng. 

o Cũng sẵn sàng tự do với tốc độ thấp (1,5 Mbit / s) (HID) bitbanging 
EMULATIONS phần mềm 

• Hỗ trợ Ethernet Controller  
• Hỗ trợ LCD Controller  
• Hoạt động ở mức điện áp thấp, có thể xuống đến 1.8v (đến 0.7v với loại hỗ 

trợ chuyển đổi DC-DC) 
• Thiết bị picoPower 
• bộ điều khiển DMA và truyền thông "Sự kiện hệ thống" ngoại vi. 
• Mã hóa và giải mã nhanh, hỗ trợ cho AES và DES  
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dsPIC30Fxxx). Họ cũng cung cấp các bản "student edition/demo" dành cho sinh 
viên hoặc người dùng thử, những version này không có chức năng tối ưu hoá code 
và có thời hạn sử dụng giới hạn. Những trình dịch mã nguồn mở cho C, Pascal, 
JAL, và Forth, cũng được cung cấp bởi PicForth. 

GPUTILS là một kho mã nguồn mở các công cụ, được cung cấp theo công ước 
về bản quyền của GNU General Public License. GPUTILS bao gồm các trình dịch, 
trình liên kết, chạy trên nền Linux, Mac OS X, OS/2 và Microsoft Windows. 
GPSIM cũng là một trình mô phỏng dành cho vi điều khiển PIC thiết kế ứng với 
từng module phần cứng, cho phép giả lập các thiết bị đặc biệt được kết nối với PIC, 
ví dụ như LCD, LED... 

 Một vài đặc tính 

Hiện nay có khá nhiều dòng PIC và có rất nhiều khác biệt về phần cứng, nhưng 
chúng ta có thể điểm qua một vài nét như sau: 

• 8/16 bit CPU, xây dựng theo kiến trúc Harvard có sửa đổi 
• Flash và ROM có thể tuỳ chọn từ 256 byte đến 256 Kbyte 
• Các cổng Xuất/Nhập (I/O ports) (mức logic thường từ 0V đến 5.5V, ứng với 

logic 0 và logic 1) 
• 8/16 Bit Timer 
• Công nghệ Nanowatt 
• Các chuẩn Giao Tiếp Ngoại Vi Nối Tiếp Đồng bộ/Không đồng bộ USART, 

AUSART, EUSARTs 
• Bộ chuyển đổi ADC Analog-to-digital converters, 10/12 bit 
• Bộ so sánh điện áp (Voltage Comparators) 
• Các module Capture/Compare/PWM 
• LCD 
• MSSP Peripheral dùng cho các giao tiếp I²C, SPI, và I²S 
• Bộ nhớ nội EEPROM - có thể ghi/xoá lên tới 1 triệu lần 
• Module Điều khiển động cơ, đọc encoder 
• Hỗ trợ giao tiếp USB 
• Hỗ trợ điều khiển Ethernet 
• Hỗ trợ giao tiếp CAN 
• Hỗ trợ giao tiếp LIN 
• Hỗ trợ giao tiếp IrDA 
• Một số dòng có tích hợp bộ RF (PIC16F639, và rfPIC) 
• KEELOQ Mã hoá và giải mã 
• DSP những tính năng xử lý tín hiệu số (dsPIC) 

 Họ vi điều khiển PIC 8/16-bit 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanowatt&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=USART&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=AUSART&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=EUSART&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Analog-to-digital_converter&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulse-width_modulation&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display�
http://vi.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Peripheral_Interface&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=I%C2%B2S&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/EEPROM�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal_Serial_Bus&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ethernet�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Controller_Area_Network&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Interconnect_Network&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Infrared_Data_Association&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=KEELOQ&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=DSP&action=edit&redlink=1�
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Các link này được lấy từ trang chủ www.microchip.com, tuy nhiên hiện nay 
trang này đang rất thường bị chết, có thể do lượng truy cập quá nhiều, và các đường 
dẫn luôn thay đổi, vì vậy, có thể link sẽ bị chết. 
Vi điều khiển 8-bit 

• PIC10, PIC12, PIC14, PIC16, PIC17, PIC18 
Vi điều khiển 16-bit: 

• PIC24 
Bộ điều khiển xử lý tín hiệu số 16-bit (dsPIC): 

• dsPIC30 
• dsPIC33F 

Bộ điều khiển xử lý tín hiệu số 32-bit (PIC32): 
• PIC32  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_%C4%91i%E1%BB%81u_khi%E1%BB%83n�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1009&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1001&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1008&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1003&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1004&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_%C4%91i%E1%BB%81u_khi%E1%BB%83n�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1032&mid=10&lang=en&pageId=74�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=DSP&action=edit&redlink=1�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8071&mid=14&lang=en&pageId=75�
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8081&mid=14&lang=en&pageId=75�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=DSP&action=edit&redlink=1�
http://microchip.com/PIC32�
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với khoảng 68.000 transistor). Sự đơn giản như vậy có được nhờ ARM không có vi 
chương trình (mà chiếm khoảng ¼ đến 1/3 trong 68000) và cũng giống như hầu hết 
các CPU vào thời đó, không hề chứa cache. Sự đơn giản này đưa đến đặc điểm tiêu 
thụ công suất thấp của ARM, mà lại có tính năng tốt hơn cả 286. Thế hệ sau, 
ARM3, được tạo ra với 4KB cache và có chức năng được cải thiện tốt hơn nữa. 

Vào những năm cuối thập niên 80, hãng máy tính Apple Computer bắt đầu hợp 
tác với Acorn để phát triển các thế hệ lõi ARM mới . Công việc này trở nên quan 
trọng đến nỗi Acorn nâng nhóm thiết kế trở thành một công ty mới gọi là Advanced 
RISC Machines. Vì lý do đó bạn thường được giải thích ARM là chữ viết tắt của 
Advanced RISC Machines thay vì Acorn RISC Machine. Advanced RISC Machines 
trở thành công ty ARM Limited khi công ty này được đưa ra sàn chứng khoán 
London và NASDAQ năm 1998. 

Kết quả sự hợp tác này là ARM6. Mẫu đầu tiên được công bố vào năm 1991 và 
Apple đã sử dụng bộ vi xử lý ARM 610 dựa trên ARM6 làm cơ sở cho PDA hiệu 
Apple Newton. Vào năm 1994, Acorn dùng ARM 610 làm CPU trong các máy vi 
tính RiscPC của họ. 

Trải qua nhiều thế hệ nhưng lõi ARM gần như không thay đổi kích thước. 
ARM2 có 30.000 transistors trong khi ARM6 chỉ tăng lên đến 35.000. Ý tưởng của 
nhà sản xuất lõi ARM là sao cho người sử dụng có thể ghép lõi ARM với một số bộ 
phận tùy chọn nào đó để tạo ra một CPU hoàn chỉnh, một loại CPU mà có thể tạo ra 
trên những nhà máy sản xuất bán dẫn cũ và vẫn tiếp tục tạo ra được sản phẩm với 
nhiều tính năng mà giá thành vẫn thấp. 

Thế hệ thành công nhất có lẽ là ARM7TDMI với hàng trăm triệu lõi được sử 
dụng trong các máy điện thoại di động, hệ thống video game cầm tay, và Sega 
Dreamcast. Trong khi công ty ARM chỉ tập trung vào việc bán lõi IP, cũng có một 
số giấy phép tạo ra bộ vi điều khiển dựa trên lõi này. 

Dreamcast đưa ra bộ vi xử lý SH4 mà chỉ mượn một số ý tưởng từ ARM (tiêu 
tán công suất thấp, tập lệnh gọn …) nhưng phần còn lại thì khác với ARM. 
Dreamcast cũng tạo ra một chip xử lý âm thanh được thiết kế bởi Yamaha với lõi 
ARM7. Bên cạnh đó, Gameboy Advance của Nintendo, dùng ARM7TDMI ở tần số 
16,78 MHz. 

Hãng DEC cũng bán giấy phép về lõi cấu trúc ARM (đôi khi chúng ta có thể bị 
nhầm lẫn vì họ cũng sản xuất ra DEC Alpha) và sản xuất ra thế hệ Strong ARM. 
Hoạt động ở tần số 233 MHz mà CPU này chỉ tiêu tốn khoảng 1 watt công suất 
(những đời sau còn tiêu tốn ít công suất hơn nữa). Sau những kiện tụng, Intel cũng 
được chấp nhận sản xuất ARM và Intel đã nắm lấy cơ hội này để bổ sung vào thế hệ 
già cỗi i960 của họ bằng Strong ARM. Từ đó, Intel đã phát triển cho chính họ một 
sản phẩm chức năng cao gọi tên là Xscale. 

 Các dạng lõi 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi_ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi_ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cache&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_80286&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_RISC_Machines&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_RISC_Machines&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_RISC_Machines&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A0n_ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n_London&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A0n_ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n_London&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/NASDAQ�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1y_tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp_s%E1%BB%91_c%C3%A1_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Newton&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%A1n_v%E1%BB%8B_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_trung_t%C3%A2m�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=RiscPC&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_m%C3%A1y_s%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM7TDMI&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dreamcast&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B5i_IP&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_vi_%C4%91i%E1%BB%81u_khi%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Equipment_Corporation&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=DEC_Alpha&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Strong_ARM&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Watt�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_i960&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_Xscale&action=edit&redlink=1�
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Họ Lõi Đặc tính 
Cache 

(I/D)/MMU 
MIPS điển 

hình @ MHz
Ứng dụng 

ARM7TDMI 
ARM7TDMI 
(-S) 

3-tầng pipeline không 
15 MIPS @ 
16.8 MHz 

Game Boy 
Advance, Nintendo 
DS, iPod 

 ARM710T MMU  
36 MIPS @ 
40 MHz 

Psion 5 series 

 ARM720T  
8KB unified, 
MMU 

60 MIPS @ 
59.8 MHz 

 

 ARM740T  MPU   
 ARM7EJ-S Jazelle DBX không   
ARM9TDMI ARM9TDMI 5-tầng pipeline không   

 ARM920T  
16KB/16KB, 
MMU 

200 MIPS @ 
180 MHz 

GP32,GP2X (lõi 
đầu tiên), Tapwave 
Zodiac (Motorola i. 
MX1) 

 ARM922T  8KB/8KB, MMU   
 ARM940T  4KB/4KB, MPU  GP2X (lõi thứ hai)

ARM9E ARM946E-S  
thay đổi được, 
tightly coupled 
memories, MPU 

 

Nintendo DS, 
Nokia N-Gage, 
Conexant 802.11 
chips 

 ARM966E-S  
không có cache, 
TCMs 

 
ST Micro 
STR91xF, includes 
Ethernet [1] 

 ARM968E-S  
không có cache, 
TCMs 

  

 ARM926EJ-S Jazelle DBX 
thay đổi được, 
TCMs, MMU 

220 MIPS @ 
200 MHz 

Điện thoại di động: 
Sony Ericsson (K, 
W series),Siemens
and Benq (đời x65 
và đời mới hơn) 

 ARM996HS 
Clockless 
processor 

không caches, 
TCMs, MPU 

  

ARM10E ARM1020E (VFP) 
32KB/32KB, 
MMU 

  

 ARM1022E (VFP) 
16KB/16KB, 
MMU 

  

 
ARM1026EJ-
S 

Jazelle DBX 
variable, MMU or 
MPU 

  

ARM11 
ARM1136J 
(F)-S 

SIMD, Jazelle 
DBX, (VFP) 

variable, MMU   

 
ARM1156T2 
(F)-S 

SIMD, Thumb-
2, (VFP) 

thay đổi được, 
MPU 

  

 ARM1176JZ SIMD, Jazelle thay đổi được,   

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Million_instructions_per_second&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM7TDMI&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Game_Boy_Advance&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Game_Boy_Advance&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS�
http://vi.wikipedia.org/wiki/IPod�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Psion_5&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=MMU&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=GP32&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=GP2X&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapwave_Zodiac&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapwave_Zodiac&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorola&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=GP2X&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM9E&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nokia�
http://vi.wikipedia.org/wiki/N-Gage�
http://mcu.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=devicedocs&DEV=STR912FW44&FAM=101�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Siemens�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Benq&action=edit&redlink=1�
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Họ Lõi Đặc tính 
Cache 

(I/D)/MMU 
MIPS điển 

hình @ MHz 
Ứng dụng 

(F)-S DBX, (VFP) MMU+TrustZone

 
ARM11 
MPCore 

1-4 core SMP, 
SIMD, Jazelle 
DBX, (VFP) 

thay đổi được, 
MMU 

  

Cortex Cortex-A8 

Application 
profile, NEON, 
Jazelle RCT, 
Thumb-2 

variable (L1+L2), 
MMU+TrustZone

lên đến 2000 
(2.0 
DMIPS/MHz 
in speed from 
600 MHz to 
greater than 1 
GHz) 

Texas Instruments 
OMAP3 

 Cortex-R4 
Embedded 
profile 

variable cache, 
MMU optional 

600 DMIPS 
Broadcom là một 
hãng sử dụng 

 Cortex-M3 
Microcontroller 
profile 

no cache, (MPU) 
120 DMIPS 
@ 100MHz 

Luminary Micro[2]
microcontroller 
family 

XScale 
80200/IOP310 
/IOP315 

I/O Processor    

 80219     
 IOP321    Iyonix 
 IOP33x     

 
PXA210 
/PXA250 

Applications 
processor 

  Zaurus SL-5600 

 PXA255  
32KB/32KB, 
MMU 

400 
BogoMips 
@400 MHz 

Gumstix 

 PXA26x     

 PXA27x   
800 MIPS @ 
624 MHz 

HTC Universal, 
Zaurus SL-C1000 

 PXA800(E)F     

 Monahans   
1000 MIPS @ 
1.25 GHz 

 

 PXA900    Blackberry 8700 

 IXC1100 
Control Plane 
Processor 

   

 
IXP2400 
/IXP2800 

    

 IXP2850     

 
IXP2325 
/IXP2350 

    

 IXP42x    NSLU2 
 IXP460     

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Million_instructions_per_second&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=OMAP&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadcom&action=edit&redlink=1�
http://www.luminarymicro.com/�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=XScale&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Iyonix&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaurus&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=BogoMips&action=edit&redlink=1�
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Họ Lõi Đặc tính 
Cache 

(I/D)/MMU 
MIPS điển 

hình @ MHz
Ứng dụng 

/IXP465 

 Các lưu ý về thiết kế 

Để đạt được một thiết kế gọn, đơn giản và nhanh, các nhà thiết kế ARM xây 
dựng nó theo kiểu nối cứng không có vi chương trình, giống với bộ vi xử lý 8-bit 
6502 đã từng được dùng trong các máy vi tính trước đó của hãng Acorn. 

Cấu trúc ARM bao gồm các đặc tính của RISC như sau: 
- Cấu trúc nạp/lưu trữ. 
- Không cho phép truy xuất bộ nhớ không thẳng hàng (bây giờ đã cho phép 

trong lõi Arm v6) 
- Tập lệnh trực giao 
- File thanh ghi lớn gồm 16 x 32-bit 
- Chiều dài mã máy cố định là 32 bit để dễ giải mã và thực hiện pipeline, 

để đạt được điều này phải chấp nhận giảm mật độ mã máy. 
- Hầu hết các lệnh đều thực hiện trong vòng một chu kỳ đơn. 

So với các bộ vi xử lý cùng thời như Intel 80286 và Motorola 68020, trong 
ARM có một số tính chất khá độc đáo như sau: 

- Hầu hết tất cả các lệnh đều cho phép thực thi có điều kiện, điều này làm 
giảm việc phải viết các tiêu đề rẽ nhánh cũng như bù cho việc không có 
một bộ dự đoán rẽ nhánh. 

- Trong các lệnh số học, để chỉ ra điều kiện thực hiện, người lập trình chỉ 
cần sửa mã điều kiện 

- Có một thanh ghi dịch đóng thùng 32-bit mà có thể sử dụng với chức 
năng hoàn hảo với hầu hết các lệnh số học và việc tính toán địa chỉ. 

- Có các kiểu định địa chỉ theo chỉ số rất mạnh 
- Có hệ thống con thực hiện ngắt hai mức ưu tiên đơn giản nhưng rất 

nhanh, kèm theo cho phép chuyển từng nhóm thanh ghi. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Million_instructions_per_second&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi_ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_MOS_6502&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acorn_Computers_Ltd&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_l%E1%BB%87nh_tr%E1%BB%B1c_giao&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_80286&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorola_68020&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_d%E1%BB%B1_%C4%91o%C3%A1n_r%E1%BA%BD_nh%C3%A1nh&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_ghi_m%C3%A3_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_ghi_d%E1%BB%8Bch_%C4%91%C3%B3ng_th%C3%B9ng&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%8Bnh_%C4%91%E1%BB%8Ba_ch%E1%BB%89&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%E1%BA%AFt&action=edit&redlink=1�
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Cú pháp 
STT Mã lệnh Toán hạng Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

6  Direct,#data direct = (direct)and(#data) 3 2 
7 ORL A,Rn A = (A)or(Rn) 1 1 
8  A,direct A = (A)or(direct) 2 1 
9  A,@Ri A = (A)or(@Ri ) 1 1 
10  A,#data A = (A)or(#data) 2 1 
11  direct,A direct = (direct)or(A) 2 1 
12  Direct,#data direct = (direct)or(#data) 3 2 
13 XRL A,Rn A = (A)xor(Rn) 1 1 
14  A,direct A = (A)xor(direct) 2 1 
15  A,@Ri A = (A)xor(@Ri ) 1 1 
16  A,#data A = (A)xor(#data) 2 1 
17  direct,A direct = (direct)xor(A) 2 1 
18  Direct,#data direct = (direct)xor(#data) 3 2 
19 CLR A A = 0 1 1 
20 CPL A A = not(A) 1 1 
21 RL A Quay trái A 1 1 
22 RLC A Quay trái A qua cờ C 1 1 
23 RR A Quay phải A 1 1 
24 RRC A Quay phải A qua cờ C 1 1 
25 SWAP A Hoán đổi 2 nửa của A 1 1 
 
Các lệnh Bit 
 

Cú pháp 
STT 

Mã lệnh Toán hạng 
Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

1 CLR C Xóa cờ C về 0 1 1 
2 CLR Bit Xóa bit về 0 2 1 
3 SETB C Đặt cờ C = 1 1 12 
4 SETB Bit Đặt bit = 1 2 1 
5 CPL C Đảo giá trị của cờ C 1 1 
6 CPL Bit Đảo giá trị  của bit 2 1 
7 ANL C,bit C = (C)and(bit) 2 2 
8 ANL C,/bit C = (C)and(đảo của bit) 2 2 
9 ORL C,bit C = (C)or(bit) 2 2 
10 ORL C,/bit C = (C)or(đảo của bit) 2 2 
11 MOV C,bit C = bit 2 1 
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Cú pháp 
STT 

Mã lệnh Toán hạng 
Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

12 MOV Bit,C Bit = C 2 2 

13 JC <rel> 
nhảy  đến  nhãn  <rel> nếu C = 
1 

2 2 

14 JNC Bit, <rel> 
nhảy  đến  nhãn  <rel> nếu bit= 
1 

3 2 

15 JB Bit, <rel> 
nhảy  đến  nhãn  <rel> nếu bit= 
1 

3 2 

16 JNB Bit, <rel> 
nhảy  đến  nhãn  <rel> nếu bit= 
0   

3 2 

17 JBC Bit, <rel> 
nhảy  đến  nhãn  <rel> nếu bit = 
1 và sau đó xóa luôn bit về 0 

3 2 

 
Các lệnh điều khiển chương trình  

Cú pháp 
STT 

Mã lệnh Toán hạng 
Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

1 ACALL <addr11> 
gọi chương trình con (nằm 
trong phạm vi 2k mem) 

3 2 

2 LCALL <addr16> 
gọi chương trình con (trong 
pham vi 64k mem) 

3 2 

3 RET  trở về từ  chương  trình con 1 2 

4 RETI  
trở về từ  chương  trình 
phục vụ ngắt 

1 2 

5 AJMP <addr11> 
nhảy đến nhãn (trong phạm 
vi 2k mem) 

2 2 

6 LJMP <addr16> 
nhảy đến nhãn (trong phạm 
vi 64 mem) 

3 2 

7 SJMP <rel> nhảy đến nhãn 2 2 

8 JMP @A+DPTR 
nhảy  đến  địa  chỉ  = 
A+DPTR 

1 2 

9 JZ <rel> nhảy đến nhãn nếu A = 0 2 2 
10 JNZ <rel> nhảy đến nhãn nếu A #0 2 2 

11 CJNE A,direct,<rel> 
So  sánh  và  nhảy  đến 
nhãn nếu A # direct 

3 2 

12 CJNE A,#data,<rel> 
So  sánh  và  nhảy  đến nhãn 
nếu A#data 

3 2 

13  Rn,#data,<rel> So  sánh  và  nhảy  đến  3 2 
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Cú pháp 
STT 

Mã lệnh Toán hạng 
Mô tả 

Số 
byte 

Số 
chu 
kỳ 

nhãn nếu Rn#data 

14  @Ri,#data,<rel> 
So  sánh  và  nhảy  đến nhãn 
nếu byte có địa chỉ =  Ri  có 
nội  dung  khác với data 

3 2 

15 DJNZ Rn,<rel> 
Giảm  Rn  đi  1  và  nhảy  
đến  nhãn nếu  chưa giảm về 
0 

2 2 

16 DJNZ direct,<rel> 
Giảm direct đi 1 và nhảy  
đến  nhãn nếu  chưa giảm về 
0 

3 2 

17 NOP  Không làm gì cả 1 1 
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 Diễn giải ý nghĩa các thanh ghi: 
1. Thanh ghi  phục vụ lập trình ngắt: 
Thanh ghi IE: Interrupt Enable: Cho phép ngắt: 

EA -- ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 
 

Nếu lập bít =1 thì cho phép ngắt, đặt bằng 0 thì cấm ngắt 
 EA: Enable All : cho phép ngắt tất cả, phải đặt bít này bằng 1, thì mọi ngắt khác mới được 

phép hoạt động. Muốn ngắt nào hoạt động thì cho phép ngắt đó theo các bit dưới đây. 
 ET2: Enable Timer 2: cho phép Timer 2 hoạt động 
 ES:   Enable Serial: Cho phép ngắt nối tiếp. 
 ET1: Enable Timer 1: cho phép Timer 1 hoạt động 
 EX1: Enable eXternal: cho phép ngắt ngoài 1 
 ET0: Enable Timer 0: cho phép Timer 0 hoạt động 
 EX0: Enable eXternal: cho phép ngắt ngoài 0 

2. Thanh ghi TCON:  TCON Register - TCON (S:88h) 
Timer/Counter Control Register. 

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0   IT0 
 

Bit 
thứ 

Ký 
hiệu 

Ý nghĩa 

7 TF1 
Cờ tràn Timer 1 
Được xóa bởi phần cứng khi vi xử lý nhảy đến chương trình con ngắt 
Lập bởi phần cứng khi Timer / Counter 1 tràn 

6 TR1 
Bit điều khiển chạy Timer 1 
Xóa để cấm chạy timer/counter 1. 
Lập để chạy timer/counter 1. 

5 TF0 
Cờ tràn Timer 0  
Xóa bằng phần cứng khi chạy chương trình con ngắt 
Lập bằng phần cứng khi thanh ghi timer/counter tràn 

4 TR0 
Bit điều khiển chạy Timer 0 
Xóa để cấm chạy timer/counter 0. 
Lập để chạy timer/counter 0. 

3 IE1 
Cờ cạnh ngắt 1 
Xóa bằng phần cứng khi ngắt vi xử lý, nếu đặt ngắt cạnh (sườn) 
Lập bằng phần cứng khi ngắt ngoài được phát hiện tại chân INT1 

2 IT1 
Bit điều khiển loại ngắt ngoài 1 
Xóa: Ngắt theo mức thấp cho ngắt ngoài 1 (INT1) 
Lập : Ngắt theo cạnh xuống (sườn xuống) cho ngắt ngoài 1 (INT1) 

1 IE0 
Cờ cạnh ngắt 0 
Xóa bằng phần cứng khi ngắt vi xử lý, nếu đặt ngắt cạnh (sườn) 
Lập bằng phần cứng khi ngắt ngoài được phát hiện tại chân INT0 

0 IT0 
Bit điều khiển loại ngắt ngoài 0 
Xóa: Ngắt theo mức thấp cho ngắt ngoài 1 (INT0) 
Lập : Ngắt theo cạnh xuống (sườn xuống) cho ngắt ngoài 1 (INT0) 

Giá trị sau khi reset = 0000 0000b 
Mode: chế độ 
Timer : Bộ định thời, Counter: Bộ đếm 
3. Thanh ghi TMOD:  TMOD Register - TMOD (S: 89h) 
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TMOD - Timer/Counter 0 and 1 Modes. 
GATE1 C/T1# M11 M01 GATE0 C/T0#  M10  M00 

 
Bit 
thứ 

Ký hiệu Ý nghĩa 

7 GATE1 
Bit điều khiển cổng Timer 1 
Xóa để cho phép timer 1 mỗi khi bit TR1 lập 
Lập để cho phép timer 1 chỉ khi chân INT1# ở mức 1 và bit TR1 được lập 

6 C/T1# 
Bit lựa chọn Counter/Timer 1 
Xóa: Timer 1 hoạt động: Bộ định thời, đếm tăng theo xung nhịp hệ thống 
Lập: Counter hoạt động: Bộ đếm, đếm tăng theo sườn xuống của chân T1. 

5 M11 

4 M01 

Các bit chọn chế độ cho Timer 1 
M11 M01 Chế độ hoạt động 

0 0 Mode 0 8-bit Timer/Counter (TH1) với 5-bit(TL1) 

0 1 Mode 1 16-bit Timer/Counter  

1 0 Mode 2 8-bit Timer/Counter (TL1) tự nạp lại giá trị từ TH1 mỗi 
khi Timer/Counter tràn 

1 1 Mode 3 Timer 1 dừng 
 

3 GATE0 
Bit điều khiển cổng Timer 0 
Xóa để cho phép timer 0 mỗi khi bit TR0 lập 
Lập để cho phép timer 0 chỉ khi chân INT0# ở mức 1 và bit TR0 được lập 

2 C/T0# 
Bit lựa chọn Counter/Timer 0 
Xóa: Timer 0 hoạt động: Bộ định thời, đếm tăng theo xung nhịp hệ thống 
Lập: Counter 0 hoạt động: Bộ đếm, đếm tăng theo sườn xuống của chân T0. 

1 M10 

0 M00 

Các bit chọn chế độ cho Timer 0 
M10 M00 Chế độ hoạt động 
0 0 Mode 0 8-bit Timer/Counter (TH0) với 5-bit(TL0) 
0 1 Mode 1 16-bit Timer/Counter  
1 0 Mode 2 8-bit Timer/Counter (TL0) tự nạp lại giá trị từ TH0 

mỗi khi Timer/Counter tràn 
1 1 Mode 3 TL0 là bộ Timer/Counter 8 bit. TH0 là bộ Timer 8-

bit sử dụng Timer các bit TR0 và TF0  
Giá trị sau khi reset = 0000 0000b 
 
Khi Timer 0 ở Mode 3, Timer 1 có thể được bật hoặc tắt bằng cách chuyển nó ra khỏi hoặc vào 
Mode 3, hoặc có thể vẫn dùng để tạo tốc độ Baud (đọc là bơ-u-d) cho cổng truyền thông nối tiếp, 
hoặc trong thực tế, trong một số ứng dụng không dùng ngắt. 
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4. Thanh ghi T2CON: T2CON Register - T2CON (S:C8h)  
Thanh ghi điều khiển Timer 2  
 

TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2# CP/RL2# 
 

Bit 
thứ 

Ký hiệu Ý nghĩa 

7 TF2 

Cờ tràn Timer 2 
TF2 không được lập nếu RCLK=1 hoặc TCLK=1 
Phải xóa bằng phần mềm 
Lập bằng phần cứng khi Timer 2 tràn 

6 EXF2 

Cờ ngắt ngoài Timer 2 
Lập khi có cạnh xuống tại chân T2EX, nếu EXEN2=1 
Nếu ngắt Timer 2 hoạt động, mức 1 tại bit này, chương trình sẽ gọi ngắt 
Phải xóa bằng phần mềm 

5 RCLK 

Bit clock nhận 
Xóa để sử dụng cờ tràn Timer 1 làm xung clock nhận cho truyền thông nối tiếp 
trong Mode 1 hoặc 3 
Lập để sử dụng cờ tràn Timer 2 làm xung clock nhận cho truyền thông nối tiếp 
trong Mode 1 hoặc 3 

4 TCLK 

Bit clock truyền 
Xóa để sử dụng cờ tràn Timer 1 làm xung clock phát cho truyền thông nối tiếp 
trong Mode 1 hoặc 3 
Lập để sử dụng cờ tràn Timer 2 làm xung clock phát cho truyền thông nối tiếp 
trong Mode 1 hoặc 3 

3 EXEN2 

Bit cho phép ngắt ngoài Timer 2 
Xóa để bỏ qua sự kiện tại chân T2EX cho hoạt động Timer 2 
Lập sẽ xảy ra ngắt ngoài tại chân T2EX khi có sườn xuống, nếu Timer 2 không sử 
dụngcho truyền thông nối tiếp. 

2 TR2 
Bit điều khiển chạy Timer 2 
Xóa : cấm Timer 2 chạy 
Lập:  chạy Timer 2 

1 C/T2# 
Bit lựa chọn Timer/Counter 2 
Xóa: Timer  (nguồn xung hệ thống: Fosc) 
Lập: Counter (đầu vào từ chân T2) 

0 CP/RL2# 

Bit capture/Reload của Timer 2 
Nếu RCLK=1 hoặc TCLK=1, CP/RL2# bị bỏ qua và Timer sẽ chạy ở chế độ tự 
nạp lại mỗi khi tràn 
Xóa: để tự nạp lại khi Timer 2 tràn hoặc khi có sườn xuống ở chân T2EX nếu 
EXEN2=1. 
Lập để bắt giữ (capture) khi có cạnh xuống ở chân T2EX nếu EXEN2=1 

Giá trị sau khi reset = 0000 0000b 
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5. Thanh ghi T2MOD: T2MOD Register - T2MOD (S:C9h) 
Thanh ghi chọn chế độ cho Timer 2 
 

- - - - - - T2OE DCEN 
 

Bit 
thứ 

Ký hiệu Ý nghĩa 

7 - Dự trữ 
6 - Dự trữ 
5 - Dự trữ 
4 - Dự trữ 
3 - Dự trữ 
2 - Dự trữ 

1 T2OE 
Bit cho phép xuất Timer 2 
Xóa để lập trình P1.0/T2 như đầu vào clock hoặc cổng I/O 
Lập để lập trình P1.0/T2 như đầu ra clock 

0 DCEN 
Bit cho phép đếm lùi 
Xóa: cấm Timer 2 đếm tăng/giảm 
Lập: cho phép Timer 2 đếm tăng/giảm 

Giá trị sau khi reset = xxxx xx00b 
 
 
6. Thanh ghi SCON 

FE/SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
 

Bit 
thứ 

Ký hiệu Ý nghĩa 

FE 

FE: Framing Error bit: bit báo truyền thông lỗi. (SMOD0=1) 
Xóa để reset trạng thái lỗi, không được xóa bởi một bit STOP đúng 
Lập bởi phần cứng khi phát hiện lỗi bit STOP không đúng 
SMOD0 phải được lập để cho phép truy cập đến bit FE 

7 

SM0 

6 SM1 

Chế độ truyền thông nối tiếp 
SM0 SM1 Mode Ý nghĩa Tốc độ Baud 

0 0 0 Thanh ghi dịch FCPU PERIPH/6 
0 1 1 8-bit UART Có thể thay đổi 
1 0 2 9-bit UART FCPU PERIPH/32 hoặc /16 
1 1 3 39-bit UART Có thể thay đổi  

5 SM2 

Bit Mode 2 cổng nối tiếp / Bit cho phép truyền thông đa vi xử lý  
Xóa để cấm chức năng truyền thông đa vi xử lý  
Lập để cho phép chế độ truyền thông đa vi xử lý trong Mode 2 và 3, và thậm chí 
Mode 1. Bit này phải xóa nếu dùng Mode 0 

4 REN 
Bit cho phép nhận ( Reception Enable bit) 
Xóa: cấm nhận nối tiếp 
Lập: cho phép nhận nối tiếp 

3 TB8 
Phát bit 8 / bit thứ 9 để truyền thông trong Mode 2 và 3 
Xóa: truyền bit logic 0 trong bit thứ 9 
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Lập: truyền bit logic 1 trong bit thứ 9 

2 RB8 

Nhận bit 8 / nhận bit thứ 9 trong mode 2 và 3 
Xóa bằng phần cứng nếu bit thứ 9 nhận được là logic 0 
Lập bằng phần cứng nếu bit thứ 9 nhận được là logic 1 
Trong mode1, nếu SM2=0, RB8 là bit STOP nhận được. Trong mode 0 RB8 không 
sử dụng 

1 TI 

Cờ ngắt truyền 
Xóa để chấp nhận ngắt 
Lập bằng phần cứng tại thời gian cuối cùng của bit thứ 8 trong mode 0 hoặc bắt 
đầu của bit STOP trong các mode khác 

0 RI 

Cờ ngắt nhận 
Xóa để chấp nhận ngắt 
Lập bằng phần cứng tại thời gian cuối cùng của bit thứ 8 trong mode 0. Xem hình 
dưới để biết thêm trong các mode khác 

Giá trị sau khi reset = 0000 0000b 
 
7. Thanh ghi PCON: PCON Register 
PCON - Power Control Register (87h) 

SMOD1 SMOD0 - POF GF1 GF0 PD IDL 
 

Bit 
thứ 

Ký hiệu Ý nghĩa 

7 SMOD1 
Chế độ cổng nối tiếp, bit 1 cho USART 
Lập để lựa chọn tốc độ Baud gấp đôi trong mode 1,2 hoặc 3 

6 SMOD0 
Chế độ cổng nối tiếp, bit 0 cho USART 
Xóa để lựa chọn bit SM0 trong thanh ghi SCON 
Lập để lựa chọn bit FE trong thanh ghi SCON 

5 ⎯ Dự trữ 

4 POF 

Cờ tắt nguồn: Power Off Flag 
Xóa để nhận biết kiểu reset lần kế tiếp 
Lập bằng phần cứng khi VCC tăng từ 0 lên điện áp bình thường. cũng có thể đặt 
bằng phần mềm 

3 GF1 Cờ mục đích chung, lập, xóa tùy lập trình viên 
2 GF0 Cờ mục đích chung, lập, xóa tùy lập trình viên 

1 PD 
Bit chế độ nguồn giảm 
Xóa bằng phần cứng khi xảy ra reset 
Lập để vào chế độ nguồn giảm 

0 IDL 
Bit chế độ IDL 
Xóa bằng phần cứng khi xảy ra ngắt hoặc reset 
Lập để vào chế độ nghỉ (IDLE) 

Giá trị sau khi reset = 00X1 0000b 
Không thể định địa chỉ bit 
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 INT 21h / AH=7 - character input without echo to AL. 
if there is no character in the keyboard buffer, the function waits until any key is 
pressed.  
 
example:  
 mov ah, 7 
 int 21h 

 INT 21h / AH=9 - output of a string at DS:DX. String must be terminated 
by '$'.  

example:  
  org 100h 
  mov dx, offset msg 
  mov ah, 9 
  int 21h 
  ret 
  msg db "hello world $" 

 INT 21h / AH=0Ah - input of a string to DS:DX. 
fist byte is buffer size, second byte is number of chars actually read. this function 
does not add '$' in the end of string. to print using INT 21h / AH=9 you must set 
dollar character at the end of it and start printing from address DS:DX + 2.  
example:  
  org 100h 
  mov dx, offset buffer 
  mov ah, 0ah 
  int 21h 
  jmp print 
  buffer db 10,?, 10 dup(' ') 
  print: 
  xor bx, bx 
  mov bl, buffer[1] 
  mov buffer[bx+2], '$' 
  mov dx, offset buffer + 2 
  mov ah, 9 
  int 21h 
  ret 
the function does not allow to enter more characters than the specified buffer size. 
see also int21.asm in c:\emu8086\examples 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 

1. Tên môn học: Kỹ thuật vi xử lý. 

2. Phân bố thời gian:  

45 tiết ( 3 trình ). 

3. Môn tiên quyết: 

Kỹ thuật vi xử lý là môn học quan trọng trong việc nghiên cứu phần cứng máy tính. 

Các kiến thức môn học cần có để phục vụ cho môn học này bao gồm: 

 Kỹ thuật điện tử số (2 mức: 0, 1, bộ nhớ). 

 Kiến trúc máy tính. 

4. Đối tƣợng học: 

Sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính, Điều khiển tự động, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật 

điện tử, Công nghệ thông tin. 

5. Mô tả môn học: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất có tính chất hệ thống liên quan 

đến kỹ thuật VXL. Trang bị cho sinh viên khả năng tư duy trong nghiên cứu, tiếp cận với 

các hệ VXL tiên tiến, hiện đại hơn. Ngoài ra học phần còn giúp cho sinh viên dễ dàng hơn 

trong việc xây dựng các chương trình điều khiển thiết bị ghép nối với máy tính.  

Nội dụng cụ thể bao gồm các phần cơ bản sau: 

 Khái niệm, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một hệ VXL. 

 Bộ VXL 8088/8086. 

 Các ghép nối cơ bản của 8088/8086 với thiết bị ngoại vi. 

 Các phương thức đièu khiển vào ra dữ liệu trong kỹ thuật VXL. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải tham gia đủ trên 80% giờ trên lớp. Phải hoàn thành đầy đủ bài tập và 

các bài thực hành trong chương trình. 

7. Nội dung giảng dậy 

Chƣơng 1 Hệ vi xử lý 

1.1. Vi xử lý là gì? 

1.2. Các thế hệ của bộ vi xử lý 
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1.2.1. Thế hệ 1 (1971 đến 1973) 

1.2.2. Thế hệ 2 (1974 đến 1977) 

1.2.3. Thế hệ 3 (1978 đến 1982) 

1.3. Thế hệ 4 (1983 đến nay) 

1.4. Giới thiệu cấu trúc của hệ vi xử lý 

1.3.1. CPU - Bộ xử lý trung tâm 

1.3.2. Bộ nhớ bán dẫn (ROM, RAM) 

1.3.3. Hệ thống vào ra (I/O) 

1.3.4. Liên hệ giữa các khối 

Chƣơng 2 Bộ vi xử lý 8088 của Intel 

2.1. Giới thiệu hoạt động của bộ vi xử lý 8088 

2.1.1. Giới thiệu chung 

2.1.2. Cấu trúc và hoạt động của bộ VXL 8088 

2.2. Chế độ địa chỉ của 8088 

2.2.1. Chế độ địa chỉ thanh ghi 

2.2.2. Chế độ địa chỉ tức thì 

2.2.3. Chế độ địa chỉ tực tiếp 

2.2.4. Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi 

2.2.5. Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở 

2.2.6. Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số 

2.2.7. Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở 

2.3. Mô tả tập lệnh của 8088 

2.3.1. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu 

2.3.2. Nhóm lệnh số học 

2.3.3. Nhóm lệnh logic, dịch và quay 

2.3.4. Nhóm lệnh so sánh 

2.3.5. Nhóm lệnh rẽ nhánh (nhảy), lặp 

2.3.6. Nhóm các lệnh đặc biệt 

Chƣơng 3 Lập trình bằng hợp ngữ cho 8088 trên máy tính IBM PC và 

các máy tƣơng thích IBM PC 

3.1. Giới thiệu chung 

3.2. Giới thiệu khung chương trình 

3.2.1. Cấu trúc của một lệnh hợp ngữ 

3.2.2. Dữ liệu cho chương trình hợp ngữ 

3.2.3. Biến và hằng 

3.2.4. Khung của một chương trình hợp ngữ 

3.3. Cách tạo và cho chạy một chương trình hợp ngữ 

3.4. Các cấu trúc lập trình cơ bản trong assembly 

3.4.1. Cấu trúc tuần tự 

3.4.2. Cấu trúc lựa chọn 

3.4.3. Cấu trúc lặp 

3.5. Truyền tham số 

3.6. Một số ngắt của DOS và của BIOS 

Chƣơng 4 Ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào ra dữ liệu 

4.1. Giới thiệu tín hiệu chân của 8088 và các mạch phụ trợ 

4.1.1. Bảy nhóm tín hiệu 

4.1.2. Phân kênh để tách thông tin và đệm bus 

4.1.3. Mạch tạo xung nhịp 8284 
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4.1.4. Mạch điều khiển bus 8288 

4.1.5. Biều đồ thời gian của các lệnh đọc/ghi 

4.2. Phối ghép 8088 với bộ nhớ 

4.2.1. Bộ nhớ bán dẫn 

4.2.2. Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ 

4.2.3. Phối ghép 8088 với bộ nhớ 

4.3. Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi 

4.3.1. Các kiểu phối ghép vào ra 

4.3.2. Giải mã địa chỉ cho thiết vị vào/ra 

4.3.3. Các mạch cổng đơn giản 

4.3.4. Mạch phối ghép vào/ra song song lập trình được PPI 8255 

Chƣơng 5 Vào ra dữ liệu bằng cách thăm dò 

5.1. Giới thiệu chung về các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu 

5.2. Vào/ra dữ liệu bằng cách thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại 

vi 

Chƣơng 6 Ngắt và xử lý ngắt trong hệ vi xử lý 8088 

6.1. Sự cần thiết phải ngắt CPU 

6.2. Ngắt trong vi xử lý 8088 

6.2.1. Các loại ngắt trong hệ 8088 

6.2.2. Đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt 

6.2.3. Xử lý ưu tiên ngắt 

6.2.4. Mạch điều khiển ngắt ưu tiên PPI 8259A 

Chƣơng 7 Vào ra dữ liệu bằng DMA 

7.1. Nguyên tắc của việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách 

thâm nhập trực tiếp vào bộ nhớ (DMA) 

7.2. DMAC 8237-5 trong hệ vi xử lý 8088 

7.2.1. Tín hiệu HOLD và HLDA trong CPU 8088 

7.2.2. Mạch DMAC 8237-5 của Intel 

 

8. Nội dung các bài thực hành ( gồm có 6 bài thực hành - 5tiết/bài) 

Bài 1: Làm quen với trình dich hợp ngữ ASSEMBLER và cách gọi ngắt trong ASM 

Mục đích: 

 Biết cách chuyển một chương trình hợp ngữ (Assembler) ra dạng mã máy, qua đó 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của các lệnh, cách trao đổi số liệu. 

 Biết cách nhập chương trình vào bộ nhớ và chạy chương trình 

 Hiểu, biết cách gọi và truyền tham số khi gọi ngắt (Chủ yếu là ngát 21h của DOS, với 

các hàm hiển thị và nhập ký tự. Nhằm phục vụ cho việc kiểm tra kết qua cho những 

bài thí nghiệm sau) 

Bài 2: Trao đổi dữ liệu và thực hiện các phép tính số học. 

Mục đích: 
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 Giúp sinh viên làm quen với việc nạp và trao đổi dữ liệu giữa các thanh ghi, giữa 

thanh ghi với bộ nhớ và các phép tính số học cơ bản. Qua đó thấy được ý nghĩa và 

tác dụng của các thanh ghi và bộ nhớ trong quá trình lưu trữ và xử lý số liệu. 

Bài 3: So sánh và kiểm tra dữ liệu. 

Mục đích: 

 Giúp sinh viên làm quen với các cấu trúc lập trình cơ bản bằng hợp ngữ. 

 Biết cách so sánh và kiểm tra dữ liệu thông qua các cờ. 

Bài 4: Các thao tác Logic. 

Mục đích: 

 Giúp sinh viên làm quen với các cấu trúc lập trình cơ bản bằng hợp ngữ. 

 Giúp sinh viên khảo sát các thao tác đại số BOOLEAN theo phương thức mà chúng 

tác động trên các thanh ghi và dữ liệu trong bộ nhớ. 

Bài 5: Chương trình con và truyền tham số. 

Mục đích: 

 Giúp sinh viên làm quen với các cấu trúc lập trình cơ bản bằng hợp ngữ. 

 Giúp sinh viên làm quen với cấu trúc lập trình theo chương trình con, truyền tham số 

cho chương trình con. 

Bài 6: Vào ra dữ liệu với các cổng. 

Mục đích: 

 Giúp sinh viên làm quen với các kiểu giao tiếp giữa vi xử lý với các thiết bị ngoài. 

 Biết cách lập trình đặt các chế độ làm việc cho các cổng giao tiếp của bộ điều khiển 

ghép nối. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

Chƣơng 1 

HỆ VI XỬ LÝ 

 

1.1. Vi xử lý là gì? 

Ngày nay xu hướng số hoá mọi dạng tín hiệu càng được khẳng định rõ nét trong nhiều 

lĩnh vực: Điện tử, tin học, viễn thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật điều khiển tự động ... vì 

tín hiệu số có cấu trúc đơn giản, dễ tính toán, xử lý và gia công ... 

Việc xử lý, tính toán, điều khiển được thực hiện chủ yếu trên các máy tính PC (Hay hệ 

vi xử lý nói chung). Các hệ vi xử lý này thường được ghép nối và giao tiếp với nhiều thiết bị 

ngoại vi khác nhau. Mỗi thiết bị làm việc ở môi trường khác nhau cũng như chức năng, 

nhiệm vụ khác nhau. 

Môi trường của thiết bị có thể là: 

 Điện, điện tử. 

 Cơ, cơ điện. 

 Quang điện tử, ... 

Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị như: 

 Thông tin vô tuyến, hữu tuyến. 

 Kỹ thuật viễn thông. 

 Robốt, máy công cụ, dây truyền sản xuất tự động. 

Các hệ thống làm nhiệm vụ xử lý và điều khiển nói chung luôn có một thành phần làm 

nhiệm vụ xử lý được chế tạo bằng công nghệ vi điện tử với độ tích hợp cao và rất cao, 

chúng thường được gọi là các bộ vi xử lý (MicroProcessor). Các bộ vi xử lý hoạt động (làm 

việc) theo chương trình, dùng để tính toán và điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. 

Việc xây dựng các chương trình điều khiển các thiết bị cho chúng làm việc chính xác, 

đồng bộ là rất phức tạp. Các hệ thống càng thông minh thì vai trò của bộ vi xử lý càng quan 

trọng. 

1.2. Các thế hệ của bộ vi xử lý 

1.2.1. Thế hệ 1 (1971 đến 1973) 

Năm 1971 Intel cho ra đời bộ vi xử lý (VXL) 4004 (dùng cho các máy tính cầm tay) 

được chế tạo bằng công nghệ PMOS. Đây là bộ VXL 4 bit dữ liệu, 12 bit địa chỉ và có 2250 

Transitor. 

Tiếp theo, Intel cho ra đời bộ VXL 4040 là bộ VXL được cải tiến từ VXL 4004. Trong 

thời gian này, Intel tiếp tục cho ra đời bộ VXL 8008 là bộ VXL 8 bit dữ liệu. 

 Đặc điểm của các bộ vi xử lý trong khoảng thời gian này là: 

o Tốc độ thực hiện: 10  60 ( s/lệnh). 

o Tần số đồng hồ: fCLK = 0,1  0,8 MHz. 

o Cần nhiều mạch phụ trợ để tạo nên một hệ vi xử lý hoàn chỉnh. 

1.2.2. Thế hệ 2 (1974 đến 1977) 

Trong thời gian này Intel lần lượt cho ra đời bộ VXL 8080, 8085. Motorola có các bộ 

VXL 6800, 6809. Zilog có bộ VXL Z80 và Signetics có bộ VXL 6520. 
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 Đặc điểm của các bộ vi xử lý trong khoảng thời gian này là: 

o Tập lệnh phong phú hơn. 

o Là các bộ vi xử lý 8 bit dữ liệu. 

o Khả năng phân biệt địa chỉ bộ nhớ lên tới 64 KB (16 bit địa chỉ). 

o Khả năng phân biệt địa cổng là 256 cổng cho thiết bị ngoại vi (sử dụng 8 bit 

để đánh địa chỉ cho các cổng). 

o Tốc độ 1  8 ( s/lệnh). 

o Tần số đồng hồ: fCLK = 1  5 MHz. 

 Ứng dụng: 

o Điều khiển các hệ thống trong công nghiệp. 

o Chế tạo các máy tính 8 bit như Apple II. 

1.2.3. Thế hệ 3 (1978 đến 1982) 

Trong khoảng thời gian này Intel lần lượt cho ra đời các bộ VXL 8086, 8088, 80186, 

80286. Motorola có các bộ VXL 68000, 68010 

 Đặc điểm của các bộ vi xử lý trong khoảng thời gian này là: 

o Là các bộ vi xử lý 16 bit dữ liệu. 

o Tập lệnh đầy đủ hơn. 

o Khả năng phân biệt địa chỉ bộ nhớ từ 1 MB đến 16 MB. 

o Khả năng phân biệt địa chỉ cổng là 64 K cổng cho thiết bị ngoại vi (đối với 

các bộ VXL của Intel). 

o Tốc độ 0,1  1 ( s/lệnh). 

o Tần số đồng hồ: fCLK = 5  10 MHz. 

 Ứng dụng: 

Chế tạo các máy tính IBM PC, PC/XT, PC/AT và máy tính Macintosh của Apple. 

1.2.4. Thế hệ 4 (1983 đến nay) 

Trong thời gian này Intel thể hiện sức mạnh vượt trội các hãng khác trong việc chế tạo 

bộ vi xử lý. Intel liện tục cho ra đời các bộ VXL 80386, 80486 là các bộ VXL 32 bit dữ liệu, 

có bên trong đơn vị quản lý bộ nhớ (MMU) cho phép chạy trong chế độ bộ nhớ ảo và đa 

nhiệm. Tiếp theo là các bộ VXL Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV là các bộ 

VXL 64 bit dữ liệu. 

Motorola có các bộ VXL 68020, 68030, 68040, 68060. 

 Đặc điểm của các bộ vi xử lý trong khoảng thời gian này là: 

o 32 bit địa chỉ, nên trong chế độ thực thì khả năng phân biệt địa chỉ bộ nhớ là 4 

GB. Trong chế độ bộ nhớ ảo thì chúng có khả năng quản lý không gian nhớ 

lên tới 64 TB (Teta Byte). 

o Cơ chế xử lý xen kẽ dòng mã lệnh (Pipline). 

o Bộ nhớ ẩn (Cache). 

o Có bộ quản lý bộ nhớ (MMU), bộ đồng xử lý toán học được tích hợp bên 

trong. 

o Tốc độ 6  112 (triệu lệnh/ s). 
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o Tần số đồng hồ: fCLK = 10  100 MHz và cao hơn nữa. 

 Ứng dụng: 

o Chế tạo các máy tính có tốc độ cao, các máy chủ đáp ứng cho các xử lý lớn 

như thống kê hàng ngày tại các ngân hàng, khí tượng thuỷ văn, mô phỏng các 

quá trình, lĩnh vực quân sự ... 

o Các máy tính hiện nay. 

1.3. Giới thiệu cấu trúc của hệ vi xử lý 

Chúng ta đã được tìm hiểu qua về sự ra đời và vị trí của các bộ vi xử lý. Bộ VXL là 

thành phần cơ bản (trái tim) của máy tính, nó được kết hợp với các bộ phận mạch điện tử 

khác như bộ nhớ (bộ nhớ bán dẫn), bộ phối ghép vào ra để tạo nên hệ vi xử lý nói chung mà 

máy tính là một trường hợp ứng dụng của thể của hệ vi xử lý. 

 CPU (Central Processing Unit) - Bộ xử lý trung tâm. 

 Memory: Bộ nhớ bán dẫn. 

 I/O (Input/Output): Khối phối ghép với thiết bị ngoại vi. 

 Bus là tập các đường dây truyền thông tin, tín hiệu gồm: 

 Data bus. 

 Control bus. 

 Address bus. 

1.3.1. CPU - Bộ xử lý trung tâm 

Là mạch điện tử có độ tích hợp cao (là trái tim của hệ vi xử lý). Ngày nay thường là các 

vi mạch có độ tích hợp VLSI. 

 Chức năng: 

o Điều khiển mọi hoạt động của hệ vi xử lý (hoạt động tính toán). 

o Thực hiện lệnh, xử lý dữ liệu. 

 Nguyên tắc hoạt động 

 

 

CPU 

 

Memory 

ROM 

RAM 

 

I/O 

Interfacing 

Thiết bị vào 

Thiết bị ra 

Address bus 

Control bus 

Data bus 

Hình vẽ: Hệ vi xử lý 
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Hoạt động theo chương trình nằm trong bộ nhớ. Nó nhận lần lượt nhận từng lệnh từ bộ 

nhớ, các lệnh được ghi dưới dạng các bit 0, 1 sau đó giải mã lệnh thành các xung điều khiển 

tương ứng các thao tác của lệnh để điều khiển các khối chức năng thực hiện các thao tác đó. 

Quá trình thực hiện trên bao gồm cả trao đổi dữ liệu với bộ nhớ. Để thực hiện được như 

trên, bên trong CPU có thanh ghi lưu địa chỉ của lệnh chuẩn bị được thực hiện, gọi là thanh 

ghi con trỏ lệnh (Instruction Pointer - PC), hay còn được gọi là bộ đếm chương trình 

(Program Counter - PC). 

 Các thành phần cơ bản của bộ vi xử lý: 

o Đơn vị điều khiển (Control Unit - CU): điều khiển hoạt động chính của CPU và các 

thành phần khác của hệ theo chương trình đã định (dãy các lệnh) bằng các xung 

điều khiển. 

o Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU): thực hiện chức năng xử 

lý dữ liệu (tính toán) như cộng, trừ, nhân, chia, NOT, AND, OR ... 

o Tập thanh ghi (Registers Set): là các ngăn nhớ đặc biệt nằm ngay trong CPU để tăng 

tốc độ trao đổi dữ liệu. Một số thanh ghi lưu trữ thông tin tạm thời phục vụ cho việc 

thực hiện chương trình. 

o Bus bên trong (Internal Bus): Hệ thống bus trong CPU là tập các đường dây làm 

nhiệm vụ kết nối, vận chuyển thông tin (tín hiệu) giữa các thành phần với nhau. 

1.3.2. Bộ nhớ bán dẫn (ROM, RAM) 

Là bộ phận quan trọng trong hệ vi xử lý. Nó có nhiệm vụ lưu trữ chương trình và dữ 

liệu. Bộ nhớ trong bao gồm bộ nhớ chính và bộ nhớ ẩn (cache L1, L2). Khi khởi động máy, 

chương trình điều khiển được chứa trong ROM sẽ điều khiển hoạt động toàn hệ. Các 

chương trình ứng dụng, một phần chương trình điều khiển, kết quả chạy chương trình được 

để ở RAM. Ngoài ra còn có bộ nhớ ngoài (ổ đĩa từ, quang ...) lưu trữ lâu dài chương trình và 

dữ liệu, là các thiết bị ngoại vi. 

1.3.3. Hệ thống vào ra (I/O) 

 Chức năng 

Giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hệ vi xử lý với thế giới bên ngoài. 

 Các thành phần cơ bản 

o Thiết bị ngoại vi: Bàn phím, màn hình, chuột, máy in, ổ đĩa từ, ổ đĩa quang ... các 

bộ chuyển đổi ADC, DAC ..., chuyển đổi thông tin dưới dạng nào đó thành dạng 

phù hợp với máy tính và ngược lại rồi liên hệ với máy tính thông qua khối phối 

ghép vào/ra. 

o Mạch phối ghép vào/ra dùng ghép nối thiết bị ngoại vi với hệ vi xử lý (máy tính). 

Trong mạch phối ghép vào/ra có bộ phận phối ghép cụ thể giữa hệ thống bus với 

thế giới bên ngoài gọi là các cổng vào ra (I/O port). Mỗi cổng có địa chỉ xác định. 

I/O port vào: nhận thông tin từ bên ngoài vào hệ thống, I/O port ra: đưa thông tin 

từ hệ ra thế giới bên ngoài. 

1.3.4. Liên hệ giữa các khối 

Hệ thống bus là tập các đường dây dùng để kết nối, trao đổi thông tin từ các phần mạch 

này tới các thành phần khác (các khối) trong phạm vi một máy tính (1 hệ vi xử lý). 

Độ rộng bus là số bit thông tin được vận chuyển đồng thời trong một chu kỳ bus. 
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 Bus địa chỉ 

Theo sự phát triển các bộ vi xử lý, độ rộng bus địa chỉ tăng từ 16, 20, 24 và 32 bit. Bus 

địa chỉ dùng để vận chuyển địa chỉ từ CPU đến bộ nhớ hay mạch phối ghép vào/ra để tìm ra 

ngăn hay nhớ cổng vào/ra cần trao đổi dữ liệu. 

o Khả năng phân biệt địa chỉ của CPU phụ thuộc độ rộng bus địa chỉ. 

o Bus địa chỉ gồm An-1  A0 (n bit)  có thể quản lý được 2n địa chỉ. 

o Độ rộng bus địa chỉ cho biết khả năng phân biệt và quản lý không gian nhớ. 

 Bus dữ liệu 

Độ rộng bus dữ liệu thường là 8, 16, 32 và 64 tuỳ theo các bộ vi xử lý. Ngày nay các bộ 

vi xử lý thường làm việc với bus dữ liệu có độ rộng 64 bit, thậm chí là 128 bit. Độ rộng bus 

dữ liệu quyết định số bit dữ liệu mà CPU có khả năng nhận hay gửi (đọc/ghi) hay xử lý 

cùng lúc. 

Bus dữ liệu là bus 2 chiều, dữ liệu có thể được truyền từ CPU đến bộ nhớ hay cổng 

vào/ra hoặc ngược lại. 

 Bus điều khiển 

Độ rộng bus điều khiển thường nhỏ hơn độ rộng bus địa chỉ và bus dữ liệu. Mỗi tín 

hiệu điều khiển có một chiều nhất định. CPU có thể gửi các tín hiệu điều khiển tới các khối 

đồng thời nó cũng nhận tín hiệu điều khiển từ các khối gửi đến. Trong chừng mực nào đó có 

thể coi bus điều khiển là 2 chiều. Tính 2 chiều không phải của một tín hiệu điều khiển cụ thể 

nào mà là của một nhóm tín hiệu. 

o Các tín hiệu phát ra từ CPU: MEMR (tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ), 

MEMW (tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ), IOR (tín hiệu điều khiển đọc cổng 

vào ra), IOW (tín hiệu điểu khiển ghi cổng vào ra). 

o Tín hiệu điều khiển ngắt: INTR. 

o Tín hiệu điều khiển chuyển nhượng bus (HOLD, HLDA). 

o Clock (CLK): Xung nhịp phát ra từ bộ dao động cấp cho CPU và các thành 

phần khác để hệ thống hoạt động đồng bộ. 
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Chƣơng 2 

BỘ VI XỬ LÝ 8088 CỦA INTEL 

 

2.1. Giới thiệu hoạt động của bộ vi xử lý 8088 

2.1.1. Giới thiệu chung 

Bộ vi xử lý 8088 thuộc họ vi xử lý của Intel. 

Điển hình: 8085 là bộ vi xử lý 8 bit. 

  8086 là bộ vi xử lý 16 bit hoàn chỉnh. 

  8088 là bộ vi xử lý 16 bit trong/ 8 bit ngoài. 

 Các đặc tính kỹ thuật chủ yếu: 

o Số thanh ghi: 14 thanhg ghi 16 bit. 

o Bus địa chỉ: 20 bit. 

o Bus dữ liệu: 16 (8086) và 8 (8088). 

o Tập lệnh: 115 (là số lệnh được công bố trong nhiều tài liệu). 

o Tốc độ chuẩn: 4.77 MHz. 

o Số chân của bộ vi xử lý: 40. 

Bộ vi xử lý 8086 của Intel được phát triển từ năm 1978 vào đưa vào thị trường từ năm 

1980. Đây là bộ vi xử lý 16 bit bán hoàn chỉnh, các thanh ghi bên trong là 16 bit và nó xử lý 

16 bit dữ liệu cùng một lúc, 8086 liên hệ với kênh số liệu bên ngoài bằng bus dữ liệu 16 bit 

và bus địa chỉ là 20 bit. 

Bộ vi xử lý 8088 ra đời sau 8086, nó có cấu trúc bên trong và tập lệnh hoàn toàn giống 

của 8086, chỉ khác 8086 ở kênh truyền dữ liệu với bên ngoài. 8088 sử dụng kênh dữ liệu 8 

bit nên việc truyền dữ liệu giữa các thanh ghi trong nó với bộ nhớ chậm hơn so với 8086. 

Đây là một bước lùi về kỹ thuật nhưng đem lại nhiều lợi ích về kinh tế. Tại thời điểm lịch sử 

đó, bus DataMaster 8 bit đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường, nhiều loại card mở 

rộng và các chip hỗ trợ có sẵn trên thị trường là loại 8 bit nên giá thấp hơn loại 16 bit tương 

ứng. Việc sử dụng bus dữ liệu 8 bit giúp cho người sử dụng khi nâng cấp máy có thể tận 

dụng được các card 8 bit trong các máy cũ cũng như chỉ phải mua mới với giá thấp. Đồng 

thời cũng giúp cho các nhà sản xuất các máy tương thích với IBM PC có thêm nhiều cơ hội 

lựa chọn sản phẩm của các hãng khác nhau. Chiến lược phát triển có tính kế thừa như vậy 

đã góp phần làm cho khách hàng của IBM ngày một gia tăng. 

 Chọn bộ vi xử lý 8088 để nghiên cứu vì: 

o Tập lệnh chung cho các bộ vi xử lý nói trên. 

o Tính phức tạp vừa phải, phù hợp với những người mới tìm hiểu. 

2.1.2. Cấu trúc và hoạt động của bộ VXL 8088 

Sự hoạt động của bộ vi xử lý 8088/8086 thực sự là việc thực hiện lặp đi lặp lại 3 thao tác 

chính là lấy lệnh (fetch), giải mã lệnh (decode) và thực hiện (execute). Sơ đồ khối của bộ vi 

xử lý 8088/8086 như hình vẽ với 2 đơn vị chính: 

- EU (Execution Unit): Đơn vị (khối) thực hiện lệnh. 

- BIU (Bus Interface Unit): Đơn vị giao tiếp bus (khối tương thích bus) để điều 

khiển bus hiệu quả hơn. 
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 EU 

Đơn vị EU của 8088 và 8086 giống nhau, bao gồm ALU, thanh ghi cờ, các thanh ghi 

đệm và các thanh ghi đa năng. Các bus dữ liệu bên trong của EU đều là 16 bit. EU không 

nối trực tiếp với bên ngoài, nó nhận lệnh từ hàng đợi lệnh bên trong BUI. Nếu là lệnh cần 

truy nhập bộ nhớ hoặc cổng vào/ra (I/O port - thiết bị ngoại vi) thì EU yêu cầu BIU lấy hoặc 

gửi dữ liệu. Tất cả các địa chỉ mà EU thao tác đều là 16 bit, khi gửi sang BIU thì BIU sẽ 

thực hiện tính toán để tạo địa chỉ vật lý 20 bit và phát ra các chân địa chỉ của chip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thanh ghi trong 

Có 8 thanh ghi, là thành phần nhớ có tốc độ truy nhập rất cao. Bao gồm các thanh ghi đa 

năng Ax, Bx, Cx, Dx. Mỗi thanh ghi 16 bit có thể được phân chia thành 2 thanh ghi 8 bit 

làm việc độc lập nhau. 

 AX (Accumulator, Acc): Thanh chứa, chứa tạm thời dữ liệu (toán hạng, kết quả phép 

toán như nhân, chia và được coi là Acc). AX có thể được phân chia thành AH 

(Phần cao) và AL (Phần thấp). 

 BX (Base): Thanh ghi cơ sở, thường được dùng để chứa địa chỉ cơ sở cần truy nhập 

trong lệnh XLAT. BX có thể được phân chia thành BH (Phần cao) và BL (Phần 

thấp). 

 CX (Count): Bộ đếm, thường được dùng để đếm số lần lặp của công việc (số lần lặp 

trong các vòng lặp). CX có thể được phân chia thành CH (Phần cao) và CL (Phần 

thấp). CX thường được dùng để chứa số lần lặp trong các lệnh LOOP, còn CL 

thường chứa số lần dịch hoặc quay trong các lệnh dịch quay thanh ghi.  

các thanh ghi tạm  

thanh ghi cờ 

Logic 
điều khiển 

BUS 

AX 

BX 

CX 
DX 

SP 

BP 

SI 

DI 

Khối 
điều khiển 

của EU 

Đệm lệnh (hàng đợi lệnh) 

(6 byte cho 8086) 

BUS 

ngoài 

Bus địa chỉ (20 bit) 

các thanh ghi 

đa năng 

các thanh ghi đoạn 

và con trỏ lệnh 

các thanh ghi 

con trỏ 

và chỉ số 

Bus dữ liệu 

ALU(16bit) 

Bus dữ liệu 

(8 bit) 

Bus trong 
8 bit dữ liệu 

20 bit địa chỉ 

EU BIU 

CS 

DS 

SS 

ES 

IP 
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AX: Accumulator 

BX: Base 

CX: Count 

DX: Data  

 

Stack Pointer 

Base Pointer 

Source Index 

Destination Index 

 

Instruction Pointer 

Status flags 

 

Code Segment 

Data Segment 

Stack Segment 

Extra Segment 

General 

Registers 

Segment 

Registers 

 DX (Data): Thanh ghi đữ liệu, sử dụng để chứa toán hạng, kết quả. DX cùng AX 

dùng để chứa toán hạng hoặc kết quả của các phép nhân, chia số 16 bit. DX còn chứa 

địa chỉ cổng trong các lệnh vào ra trực tiếp (IN, OUT). DX có thể được phân chia 

thành DH (Phần cao) và DL (Phần thấp). 

 

 

 

SP 

BP 

SI 

DI 

 

IP 

FLAGS 

 

 

 

Hình vẽ: Bộ vi xử lý 8088 và tập thanh ghi 

Các thanh ghi con trỏ, chỉ số 

Các thanh ghi SP, BP là các thanh ghi con trỏ không tách rời. 

 SP (Stack Pointer): Thanh ghi con trỏ ngăn xếp, trỏ vào đỉnh hiện thời của ngăn xếp 

nằm trong đoạn ngăn xếp SS (Nó luôn kết hợp với thanh ghi SS). Ta có địa chỉ logic 

SS: SP. Sau mỗi thao tác cất một word vào stack (thao tác Push) thì SP tự động giảm 

2 đơn vị, còn sau thao tác lấy một word ra khỏi stack (thao tác Pop), SP được tự động 

tăng 2 đơn vị. 

 BP (Base stack Pointer): Con trỏ cơ sở, luôn trỏ vào một dữ liệu cụ thể nằm trong 

đoạn ngăn xếp SS. Ta có địa chỉ logic SS: BP. 

 SI (Source Index): Thanh ghi chỉ số nguồn (hay nguồn), chỉ vào dữ liệu nằm trong 

đoạn DS. Ta có địa chỉ logic DS: SI. 

 DI (Destination Index): Thanh ghi chỉ số đích, chỉ dữ liệu trong đoạn DS. Ta có địa 

chỉ logic DS: DI. 

Ta có các cặp SP, BP đi với SS và SI, DI đi với DS. 

Trong các lệnh thao tác với dữ liệu kiểu chuỗi thì cặp ES:DI luôn ứng với địa chỉ của 

phần tử thuộc chuỗi đích còn cặp DS:SI ứng với địa chỉ của phần tử thuộc chuỗi nguồn. 

Khối ALU 

Làm nhiệm vụ thực hiện các lệnh số học và logic. 

 Số học: +, -, *, /, so sánh, đảo dấu. 

AH AL 

BH BL 

CH CL 

DH DL 

CS 

DS 

SS 

ES 
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 Logic: NOT, AND, OR, XOR. 

Thanh ghi cờ: 

Đây là thanh ghi 16 bit, mỗi bit được sử dụng để thể hiện một trạng thái của bộ vi xử lý 

tại một thời điểm nhất định trong quá trình thực hiện chương trình (dãy các câu lệnh), nhưng 

chỉ dùng 9 bit đối với bộ vi xử lý 8088/8086. Mỗi bit đó được gọi là một cờ (flag). Giá trị 

của mỗi cờ được biểu diễn bằng các ký hiệu gợi nhớ như cách biểu diễn của chương trình 

Debug của DOS. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

x x X x O D I T S Z x A x P x C 

   Các cờ của bộ vi xử lý 8085 

(x: Không được định nghĩa (don't care), với 8 bit thấp là các cờ của bộ vi xử lý 8085) 

Hình vẽ: Sơ đồ thanh ghi cờ của 8088/86 

 

 Cờ trạng thái: Biểu diễn trạng thái phép toán vừa thực hiện. 

 CF (Carry Flag): Cờ nhớ (cờ tràn). 

CF = 1 (CY - CarrY) khi kết quả phép toán vượt (tràn) khuôn khổ biểu diễn (có nhớ 

(mượn) lên trên (từ) MSB), CF = 0 (NC - No Carry) trong trường hợp ngược lại. Cờ này 

thường được sử dụng khi thực hiện các phép cộng, trừ các số nhiều byte. 

Ví dụ: 

 1011 0001 

+ 0110 1001 

   10001 1010 

 PF (Parity Flag): Cờ chẵn lẻ. 

PF = 1 (PE - Parity Even) khi số bit 1 trong kết quả phép toán (hay các phép vận 

chuyển dữ liệu) là chẵn, PF = 0 (PO - Parity Old) trong trường hợp ngược lại. 

 AF (Carry Flag): Cờ nhớ phụ (tràn phụ - cờ bổ trợ). 

Cờ này có ý nghĩa khi ta làm việc với số BCD. AF = 1 (AC - Auxiliary Carry) khi có 

nhớ hoặc mượn từ một số BCD thấp (4 bit thấp) sang một số BCD cao (4 bit cao) và AF = 0 

(NA - No Auxiliary carry) trong trường hợp ngược lại. 

 SF (Sign Flag): Cờ dấu. Trong bộ vi xử lý 8088/8086 các số âm được biểu diễn 

dưới dạng số bù 2, nên phải dùng cờ SF để chỉ thị dấu của kết quả. 

SF = 1 (NG - NeGative), khi kết quả phép toán là một số âm, SF = 0 (PL- PLus) 

trong trường hợp ngược lại. 

 ZF (Zero Flag): Cờ rỗng. 

ZF = 1 (ZR - ZeRo) khi kết quả phép toán = 0, ZF = 0 (NZ-Non Zero) trong trường 

hợp ngược lại. 

 OF (Overflow Flag): Cờ tràn. 

OF = 1 (OV-OVerflow) khi kết quả là số bù 2 vượt khuôn khổ biểu diễn (tràn số học, 

hay nói cách khác: khi cộng hai số cùng dấu mà kết quả là một số trái dấu thì OF = 1), OF = 

0 (NV-Non oVerflow) trong trường hợp ngược lại (cờ này làm việc với số có dấu). 
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 Cờ điều khiển 

Cờ trạng thái phụ thuộc kết quả phép toán, còn với cờ điều khiển ta có thể thiết lập 

nhờ lệnh. 

 IF (Interrupt Flag): Cờ ngắt. 

IF = 1 (EI-Enable Interrup), CPU cho phép ngắt, IF = 0 (DI-Disable Interrup) CPU 

không cho phép ngắt (cấm) các loại ngắt che được (Maskable).. 

 TF (Trap Flag): Cờ bẫy. 

TF = 1 CPU làm việc trong chế độ chạy từng lệnh, thường dùng để gỡ rối chương 

trình (debug). Sau khi thực hiện xong mỗi lệnh, bộ vi xử lý sẽ phát ra một lệnh ngắt (INT) 

để có kiểm tra chương trình. 

 DF (Direction Flag): Cờ hướng. 

Điều khiển hướng xử lý đối với thao tác chuỗi. DF = 1 (DN-DowN) thì các lệnh vận 

chuyển dữ liệu hay xử lý chuỗi sẽ thao tác lùi từ phải đến trái (địa chỉ cao đến địa chỉ thấp). 

DF=0 (UP) trong trường hợp ngược lại (thao tác các phần tử từ địa chỉ thấp đến địa chỉ cao). 

Cờ này thường được lập bởi chương trình của người sử dụng khi có các lệnh thao tác 

chuỗi. 

 

      tiến (thuận – theo chiều tăng địa chỉ) 

      lùi (ngược – theo chiều giảm địa chỉ) 

 BIU 

 Hàng đợi: Là tập thanh ghi 

Với 8086 hàng đợi lệnh là 6 byte, 8088 hàng đợi 

lệnh là 4 byte nên chứa được tối đa là 4 lệnh. CPU chứa 

tập thanh ghi theo kiểu LIFO. 

Cơ chế: 

 Đọc lệnh (lấy lệnh) 

 Giải mã lệnh 

 Thực hiện 

 Thanh ghi IP: Thanh ghi con trỏ lệnh, trỏ vào lệnh tiếp theo chuẩn bị được thực hiện 

nằm trong đoạn CS (CS: IP). Sau khi đọc 1 byte, IP tự động tăng thêm 1. Như vậy 

thực tế thì cặp CS:IP mới là con trỏ lệnh vì nó chứa địa chỉ đầy đủ của một lệnh trong 

bộ nhớ. 

 Thanh ghi đoạn:  

 CS (Code Segment): Thanh ghi đoạn mã, là thanh ghi địa chỉ đoạn mã lệnh, chứa 

địa chỉ cơ sở (địa chỉ đoạn) của chương trình đang thực hiện. 

 DS (Data Segment): Thanh ghi đoạn dữ liệu, là thanh ghi địa chỉ đoạn dữ liệu, 

chứa địa chỉ đoạn của vùng dữ liệu mà chương trình đang thực hiện sử dụng. 

Vùng này thường chứa các biến của chương trình. 

 SS (Stack Segment): Thanh ghi đoạn ngăn xếp, là thanh ghi địa chỉ đoạn bộ nhớ 

ngăn xếp (stack) của chương trình đang chạy. 
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 ES (Extra Segment): Thanh ghi đoạn dữ liệu phụ, là thanh ghi địa chỉ đoạn dữ 

liệu bổ sung mà chương trình đang thực hiện sử dụng. Vùng này cũng thường 

chứa các biến của chương trình.  

8088 có 20 bit địa chỉ, trong khi đó các thanh ghi quản lý bộ nhớ là 16 bit. Để xác định 

một ngăn nhớ có địa chỉ 20 bit, dùng 2 thanh ghi 16 bit để xác định địa chỉ. 

Địa chỉ luôn nằm trong một thanh ghi gọi là địa chỉ đoạn. 

Địa chỉ lệch (offset) trong một thanh ghi khác (Ax, Bx, Cx, ...). 

Địa chỉ logic: DS:SI 

   DS:DI 

   DS:XX 

Địa vật lý (phải là số 20 bit) được xác định như sau: 

 Địa vật lý = địa chỉ đoạn*16 + địa chỉ lệch 

Ví dụ: DS = 4000h, SI = 3F4Dh 

Địa chỉ logic của ngăn nhớ: 4000:3F4D 

Địa chỉ vật lí của ngăn nhớ: DS * 16 + SI = 40000 + 3F4D = 43F4Dh 

Tại một thời điểm CPU quản lý được 4 đoạn nhớ (DS, SS, CS, ES) , nó có thể đồng thời 

truy nhập 4 đoạn đó. 

Bộ nhớ được chia thành nhiều đoạn. Mỗi đoạn có kích thước tối đa là 64 KB. Vậy ta có 

16 đoạn tách rời và địa chỉ lệch thay đổi từ 0000 H đến FFFFh. 

Nếu địa chỉ đoạn thay đổi từ 0000h đến FFFFh thì có 64 Kđoạn. Khi này các đoạn bao 

trùm lên nhau. 2 đoạn kề nhau sẽ các nhau 16 Byte (Paragraph). 

Khi khởi động máy (hoặc Reset) CS được nạp giá trị F000h, IP được nạp giá trị FFF0h. 

Địa chỉ này thuộc đoạn cuối, nơi đặt ROM khởi động. 

Địa chỉ vật lý = F000h*16 + FFF0h = F0000h + FFF0h = FFFF0h 

2.2. Chế độ địa chỉ của 8088 

2.2.1. Chế độ địa chỉ thanh ghi 

Dùng thanh ghi như là các toán hạng chứa dữ liệu cần thao tác, tốc độ thực hiện lệnh rất 

nhanh vì CPU không mất thời gian tìm kiếm dữ liệu. 

Ví dụ: 

MOV AL, BL ; AL:= BL 

MOV DS, BX ; DS:= BX 

ADD AL, DL ; AL:= AL + DL 

2.2.2. Chế độ địa chỉ tức thì 

Toán hạng đích là thanh ghi, hoặc ô nhớ. Toán hạng nguồn là 1 giá trị cụ thể (hằng số). 

Ví dụ: 

MOV AL, 0Dh ; AL:=0Dh 
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Lệnh này thường được dùng để nạp dữ liệu cần thao tác vào thanh ghi nào đó. 

2.2.3. Chế độ địa chỉ tực tiếp 

Một toán hạng là địa chỉ offset của ô nhớ chứa giá trị cần thao tác. Toán hạng kia là 

thanh ghi (không được là ô nhớ). 

Ví dụ: 

MOV AL, [04FCh] ; đưa vào thanh ghi AL nội dung ô nhớ có địa chỉ logic 

; DS:04FCh. 

2.2.4. Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi 

Một toán hạng là thanh ghi chứa địa chỉ offset của ngăn nhớ chứa giá trị cần thao tác. 

Toán hạng kia là thanh ghi (không được là ngăn nhớ). 

Ví dụ: 

MOV [BX], AL ; Đưa nội dung thanh ghi AL vào ngăn nhớ có địa chỉ 

; offset nằm trong thanh ghi BX. 

2.2.5. Chế độ địa chỉ tƣơng đối cơ sở 

Thanh ghi BX, BP và các hằng số là giá trị dịch chuyển để xác định ngăn nhớ trong DS, 

SS chứa giá trị cần thao tác. 

Ví dụ: 

MOV [BX + N], CL ; Đưa nội dung thanh ghi CL vào ngăn nhớ có địa 

chỉ 

; offset BX + N (DS:BX + N) 

MOV AL, [BP + N] ; Đưa nội ngăn nhớ có địa chỉ offset BP + N vào thanh 

; ghi AL (SS:BP + N) 

2.2.6. Chế độ địa chỉ tƣơng đối chỉ số 

Thanh ghi DI, SI và các hằng số là giá trị dịch chuyển để xác định ngăn nhớ chứa giá trị 

trong DS cần thao tác. 

Ví dụ:  

MOV [SI + N], AH ; Đưa nội dung thanh ghi AH vào ngăn nhớ có địa chỉ 

; offset tại SI + N (DS:SI + N). 

MOV CL, [DI + N] ; Đưa nội dung ngăn nhớ có địa chỉ offset tại DI + N 

; (DS:DI + N) vào thanh ghi CL. 

2.2.7. Chế độ địa chỉ tƣơng đối chỉ số cơ sở 

Chế độ địa chỉ này là sự kết hợp cả 2 chế độ địa chỉ trên. Dùng cả thanh ghi cơ sở và 

thanh ghi chỉ số để tính địa chỉ toán hạng. 

Ví dụ: 

MOV [BX + SI + N], AX ; Đưa nội dung thanh ghi AX vào ngăn nhớ có địa 

; chỉ offset tại BX + SI + N (DS:BX + SI + N). 

MOV CL, [BP + DI + N] ; Đưa nội dung ngăn nhớ có địa chỉ offset tại 

; BP + DI + N (DS:BP + DI + N) vào th.ghi CL. 

2.3. Mô tả tập lệnh của 8088 
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Tập lệnh của bộ vi xử lý 8088 nói chung được chia 

thành 6 nhóm, với 5 nhóm thao tác dữ liệu và 1 nhóm 

đặc biệt (gồm các chỉ thị để điều khiển). Một lệnh thường có cấu trúc như sau: 

2.3.1. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu 

Nhóm này thực hiện vận chuyển dữ liệu (sao chép - copy) từ nơi này đến nơi khác. 

MOV đích, nguồn (Move a Word or Byte) 

Lệnh thực hiện chuyển dữ liệu từ nguồn tới đích (đích<=nguồn), dữ liệu có thể là một 

byte hoặc một word (từ). Các toán hạgn có thể được tìm thấy qua các chế độ địa chỉ khác 

nhau. Lệnh này không tác động đến các cờ. 

LDS đích, nguồn (Load Register and DS with Word from Memory) 

Lệnh thực hiện nạp một word từ bộ nhớ vào thanh ghi cho trong lệnh và một word tiếp 

theo vào thanh ghi DS (đích <= nguồn, DS <= nguồn+2). 

Ứng dụng: thường nạp địa chỉ đầu của vùng nhớ chứa chuỗi nguồn vào SI và DS trước 

khi dùng đến lệnh thao tác chuỗi. Lệnh này không tác động đến các cờ. 

Ví dụ: 

LDS SI, Str  ; Lệnh nạp vào SI nội dung 2 ô nhớ Str và Str+1, 

; rồi nạp vào DS nội dung 2 ô nhớ Str+2 và Str+3, 

; nằm trong DS. 

LEA đích, nguồn (Load Effective Address) 

Lệnh thực hiện nạp địa chỉ hiệu dụng vào thanh ghi. Toán hạng 'đích' thường là một 

trong các thanh ghi: BX, CX, DX, BP, SI, DI. Toán hạng 'nguồn' là tên biến trong đoạn DS 

được chỉ ra trong lệnh hoặc ô nhớ cụ thể. 

đích<=địa chỉ lệch của nguồn (đích<=@nguồn), đích <= địa chỉ hiệu dụng của nguồn. 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

Ví dụ: 

LEA DX, Str ; Lệnh nạp địa chỉ offset của Str vào DX 

LEA CX, [BX] ; Lệnh nạp địa chỉ hiệu dụng (EA-Effective Address) 

; EA = BX 

LEA CX, [BX][DI] ; Lệnh nạp địa chỉ hiệu dụng EA = BX + DI 

 

LES đích, nguồn 

Lệnh này giống lệnh LDS nhưng 2 byte tiếp theo được nạp vào thanh ghi ES. 

Ứng dụng: thường nạp vào DI và ES địa chỉ đầu của vùng nhớ chứa chuỗi trước khi thực 

hiện các lệnh thao tác chuỗi. Lệnh này không tác động đến các cờ. 

Ví dụ: 

LES DI, Str  ; Lệnh nạp địa chỉ offset của Str vào DX 

IN Acc, Port (Input data from a port) 

Đọc dữ liệu từ cổng vào/ra vào thanh ghi Acc (Acc <= {Port}). Với {Port} là dữ liệu của 

cổng có địa chỉ là Port (là địa chỉ 8 bit = 00h..FFh). 

MMãã  llệệnnhh  đđíícchh,,  nngguuồồnn  
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Acc là AL => đọc 8 bit từ cổng Port, là AX => đọc 16 bit từ cổng Port và Port+1. 

Thường dùng DX để chứa địa chỉ cổng nên có thể có địa chỉ từ 0000h..FFFFh 

Viết lệnh: IN Acc, DX 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

Ví dụ: 

MOV DX, 07F8h 

IN AL, DX ; Đọc 1 byte từ cổng có địa chỉ 07F8h 

OUT Acc, Port (Output a byte or a word to a port) 

Đưa dữ liệu từ thanh ghi Acc đến cổng vào/ra. 

Acc => Port. 

Lệnh này thao tác ngược lại với lệnh IN, tính chất hoàn toàn tương tự. Lệnh này không 

tác động đến các cờ. 

STC (Set the Carry fag): Lập cờ nhớ: CF <= 1 

Lệnh này không tác động đến các cờ khác. 

STD (Set the Direcion fag): Lập cờ hƣớng: DF <= 1 

Lệnh này định hướng thao tác cho các lệnh làm việc với chuỗi theo chiều lùi (<=). Các 

thanh ghi liên quan: SI, DI sẽ được tự động giảm khi làm việc xong với 1 phần tử của chuỗi. 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

STC (Set the Interrupt fag): Lập cờ cho phép ngắt: IF <= 1 

Lệnh lập IF để cho các yêu cầu ngắt tác động vào chân INTR được CPU nhận biết. IF=1, 

INTR=1 => CPU bị ngắt, cất thanh ghi cờ, địa chỉ trở về vào Stack rồi thực hiện chương 

trình con phục vụ ngắt. Lệnh này không tác động đến các cờ khác. 

CLC (Clear the Carry flag): Xoá cờ nhớ: CF <= 0. 

Lệnh này không tác động đến các cờ khác. 

CLD (Clear the Direction flag): Xoá cờ hƣớng: DF <= 0. 

Lệnh định hướng thao tác cho các lệnh làm việc với chuỗi theo chiều tiến (=>). Các 

thanh ghi liên quan: SI, DI sẽ tự động tăng 1 khi làm việc xong với một phần tử dữ liệu của 

chuỗi. Lệnh này không tác động đến các cờ khác. 

CLI (Clear the Interrupt flag): Xoá cờ cho phép ngắt: IF <= 0. 

Khi thực hiện lệnh này, các ngắt che được sẽ bị che. Lệnh này không tác động đến các 

cờ khác. 

CMC (Complement the Carry flag): Đảo cờ nhớ: CF <= CF 

Lệnh chỉ cập nhật CF, không tác động đến các cờ khác. 

PUSH nguồn 

Push Word on the Stack: Cất 1 từ vào ngăn xếp 

 SP <= SP-2 

 {SP} <= nguồn 
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Toán hạng nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ khác nhau. Lệnh này thường đi cặp 

với lệnh POP. Lệnh này không tác động đến các cờ. 

POP đích 

Pop Word from top of Stack: Lấy 1 word từ đỉnh ngăn xếp vào thanh ghi 

 đích <= {SP} 

 SP <= SP+2 

Toán hạng đích tìm được theo các chế độ địa chỉ (không được là thanh ghi đoạn mã: 

CS). Dữ liệu để tại ngăn xếp không thay đổi. SS không thay đổi. Lệnh này không tác động 

đến các cờ. 

POPF 

Pop Word from top of Stack to Flag register: Lấy 1 word từ đỉnh ngăn xếp vào thanh ghi 

cờ. 

 RF <= {SP} 

 SP <= SP+2 

Dữ liệu để tại ngăn xếp không thay đổi. SS không thay đổi. Lệnh này không tác động 

đến các cờ. 

2.3.2. Nhóm lệnh số học 

ADC đích, nguồn (Add with carry: cộng 2 toán hạng có nhớ) 

đích <= đích+nguồn+CF 

Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (cùng kiểu). Không được là 2 ô nhớ và không được là thanh ghi đoạn. Điều này áp dụng 

hầu hết cho tất cả các lệnh số học có cú pháp tương tự. 

Lệnh cập nhật các cờ: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

+ ADD đích, nguồn (Add: cộng 2 toán hạng có nhớ) 

đích <= đích+nguồn 

Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (cùng kiểu). Không được là 2 ô nhớ và không được là thanh ghi đoạn. (Tính chất giống 

với lệnh ADC). 

Lệnh cập nhật các cờ: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

SBB đích, nguồn (Substract with Borrow: Trừ có mƣợn) 

đích <= đích-nguồn-CF 

Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (cùng kiểu). Không được là 2 ô nhớ và không được là thanh ghi đoạn. (Tính chất giống 

với lệnh ADC). 

Lệnh cập nhật các cờ: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

    AF, PF chỉ liên quan đến 8 bit thấp 

SUB đích, nguồn (Substract: Trừ 2 toán hạng) 

đích <= đích-nguồn 
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Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (cùng kiểu). Không được là 2 ô nhớ và không được là thanh ghi đoạn. (Tính chất giống 

với lệnh ADC). 

Lệnh cập nhật các cờ: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

    AF, PF chỉ liên quan đến 8 bit thấp 

Chú ý: Các ví dụ cho các lệnh ADC, ADD, SBB, SUB có thể tham khảo trong tài 

liệu Kỹ thuật Vi xử lý - Văn Thế Minh hoặc phụ lục của tài liệu này. 

MUL nguồn (Multiply Unsigned Byte or Word) 

Nhân số không dấu. Toán hạng 'nguồn' là số nhân, tìm được theo các chế độ địa chỉ. Tuỳ 

theo độ dài (kích thước) của toán hạng 'nguồn' mà ta có các trường hợp sau: 

 'nguồn' là 8 bit (1 byte): AX <= AL*nguồn, số bị nhân phải là số 8 bit để 

trong thanh ghi AL. 

 'nguồn' là 16 bit (2 byte): DXAX <= AX*nguồn, số bị nhân phải là số 16 

bit để trong thanh ghi AX. 

Nếu byte cao (hoặc 16 bit cao) của 16 (hoặc 32) bit kết quả chứa 0 thì CF=OF=0. Vậy 

CF, OF cho ta biết có thể bỏ đi bao nhiêu bit 0 trong kết quả của lệnh nhân này. 

Lệnh cập nhật: CF, OF 

Không xác định: AF, PF, SF, ZF 

DIV nguồn (Unsigned Divide) 

Chia số không dấu. Toán hạng 'nguồn' là số chia, tìm được theo các chế độ địa chỉ. Tuỳ 

theo độ dài (kích thước) của toán hạng 'nguồn' mà ta có các trường hợp sau: 

 'nguồn' là 8 bit (1 byte): AL <= lấy nguyên(AX/nguồn), AH <= lấy 

dư(AX/nguồn). Số bị chia phải là số 16 bit để trong thanh ghi AX. 

 'nguồn' là 16 bit (2 byte):AX <= lấy nguyên(DXAX/nguồn), DX <= lấy 

dư(DXAX/nguồn). Số bị chia phải là số 32 bit để theo thứ tự trong cặp thanh ghi 

DXAX. 

Phần nguyên được lấy làm tròn xuống theo số nguyên sát dưới. 

Nếu 'nguồn' = 0 hoặc thương lớn hơn FFh (hoặc FFFFh tuỳ theo độ dài toán hạng 

'nguồn') thì 8088/8086 thực hiện ngắt INT 0. 

Không xác định các cờ: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

IMUL nguồn (Integer Multiplication (Multiply signed Number)) 

Nhân số có dấu. Toán hạng 'nguồn' là số nhân, có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ. 

Tuỳ theo độ dài (kích thước) toán hạng 'nguồn' mà ta có các trường hợp sau: 

 'nguồn' là 8 bit (1 byte): AX <= AL*nguồn, số bị nhân phải là số 8 bit có dấu để 

trong thanh ghi AL. 

 'nguồn' là 16 bit (2 byte): DXAX <= AX*nguồn, số bị nhân phải là số 16 bit có 

dấu để trong thanh ghi AX. 

Nếu tích thu được nhỏ, không lấp đầy được hết các chỗ dành cho nó thì các bit không 

dùng đến được thay bằng bit dấu. 
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Nếu byte cao (hoặc 16 bit cao) của 16 bit (hoặc 32 bit) kết quả chỉ chứa các giá trị của 

dấu thì CF=OF=0. 

Nếu byte cao (hoặc 16 bit cao) của 16 bit (hoặc 32 bit) kết quả chỉ chứa một phần kết 

quả thì CF=OF=0. 

Vậy CF, OF: cho ta biết kết quả có độ dài thực chất là bao nhiêu. 

Lệnh cập nhật: CF, OF. 

Không xác định: AF, PF, SF, ZF. 

IDIV nguồn (Integer Division (Signed Divide)) 

Chia số có dấu. Toán hạng 'nguồn' là số chia, có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ. 

Lệnh này dùng để chia các số nguyên có dấu. Chỗ để ngầm định của số chia, số bị chia, 

thương và phần dư giống như của lệnh DIV đã giới thiệu trên. Chỉ khác là: 

 AL chứa thương (số có dấu), AH chứa phần dư (số có dấu). Dấu của số dư trùng 

với dấu của số bị chia (AX hoặc DXAX) 

 Nếu 'nguồn' = 0 hoặc thương nằm ngoài -128..127 (hoặc ngoài -32768..32767 tuỳ 

độ dài (kích thước) của toán hạng 'nguồn') thì 8088/8086 thực hiện lệnh INT 0. 

NEG đích (Negate a Operand (From its 2's Complement)) 

Đảo dấu một toán hạng (lấy bù 2 của một toán hạng). Toán hạng đích có thể tìm được 

theo các chế độ địa chỉ. 

đích <= 0-đích = not(đích+1) 

Lệnh cập nhật: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

INC đích (Increment Destination register or Memory) 

Tăng toán hạng đích lên 1. Toán hạng đích có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ. 

đích <= đích+1 

Nếu đích = FFh (hoặc FFFFh) thì đích-1 = 00h (hoặc 0000h) mà không ảnh hưởng cờ 

CF. Lệnh này tương đương ADD đích,1. 

Lệnh cập nhật: AF, OF, PF, SF, ZF 

Không xác định CF 

DEC đích (Decrement Destination register or Memory) 

Giảm toán hạng đích đi 1. Toán hạng đích có thể tìm được theo các chế độ địa chỉ. 

đích <= đích-1 

Nếu đích = 00h (hoặc 0000h) thì đích-1 = FFh (hoặc FFFFh) mà không ảnh hưởng cờ 

CF. Lệnh này tương đương ADD đích,1. 

Lệnh cập nhật: AF, OF, PF, SF, ZF 

Không xác định CF 

XCHG đích, nguồn (Exchange 2 Operands) 

Hoán đổi nội dung 2 toán hạng. 

đích <=> nguồn 
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Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu có cùng 

độ dài (kích thước-kiểu). Không được đồng thời là 2 ô nhớ, không được là thanh ghi đoạn. 

Sau khi thực hiện XCHG thì toán hạng này chứa nội dung cũ của toán hạng kia và ngược 

lại. 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

Lệnh này thuộc nhóm lệnh vận chuyển dữ liệu. 

2.3.3. Nhóm lệnh logic, dịch và quay 

 Các lệnh logic 

NOT đích (Invert Each bit of an Operand (From its 1's Complement)) 

Lệnh lấy bù 1 của một toán hạng (đảo bit của một toán hạng). Toán hạng đích tìm được 

theo các chế độ địa chỉ. 

đích <= not(đích) 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

AND đích, nguồn (And Corresponding bits of Two Operand) 

Và 2 toán hạng. 

đích <= đích nguồn 

Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (kích thước), không được là 2 ô nhớ, không được là thanh ghi đoạn. 

Ứng dụng: Thường dùng lệnh AND để 'che' đi (giữ lại) một số bit nào đó của toán hạng 

bằng cách nhân logic (AND) toán hạng đó với một toán hạng tức thì có các bit 0, 1 ở các vị 

trí cần 'che' (giữ lại). Toán hạng tức thì lúc này gọi là mặt nạ. 

Lệnh xoá cờ CF, OF. Cập nhật: PF, SF, ZF (PF chỉ có nghĩa khi toán hạng 8 bit), không 

xác định cờ AF. 

OR đích, nguồn (Logically Or Corresponding bits of Two Operands) 

Hoặc 2 toán hạng. 

đích <= đích nguồn 

Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (kích thước), không được là 2 ô nhớ, không được là thanh ghi đoạn. 

Ứng dụng: Thường dùng lệnh Or để lập một số bit nào đó của toán hạng bằng cách cộng 

logic (Or) toán hạng đó với một toán hạng tức thì có các bit 0, 1 ở các vị trí cần lập. 

Lệnh xoá cờ CF, OF. Cập nhật: PF, SF, ZF (PF chỉ có nghĩa khi toán hạng 8 bit), không 

xác định cờ AF. 

XOR đích, nguồn (Exclusive Or Corresponding bits of Two Operands) 

Hoặc loại trừ 2 toán hạng. 

đích <= đích nguồn 

Các toán hạng đích, nguồn tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu cùng độ 

dài (kích thước), không được là 2 ô nhớ, không được là thanh ghi đoạn. Theo tính chất của 
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phép hoặc loại trừ, nếu toán hạng đích trùng toán hạng gốc thì kết quả bằng không (kết quả 

= 0) và các cờ CF, OF cũng bị xoá. 

Ứng dụng: Lệnh thường được dùng xoá về 0 môt thanh ghi nào đó. 

Lệnh xoá cờ CF, OF. Cập nhật: PF, SF, ZF (PF chỉ có nghĩa khi toán hạng 8 bit), không 

xác định cờ AF. 

 Các lệnh dịch, quay 

SAL đích, CL (Shift Arithmetically Left): Dịch trái số học. 

SHL đích, CL (Shift (Logically) Left): Dịch trái logic. 

Toán hạng đích tìm được theo các chế độ địa chỉ. Hai lệnh này có cùng tác động là dịch 

trái số học (còn gọi là dịch trái logic). Mỗi lần dịch MSB được đưa qua cờ CF và giá trị 0 

được đưa vào LSB, thao tác như vậy được gọi là dịch logic. CL phải chứa sẵn số lần dịch 

mong muốn. 

Trong trường hợp muốn dịch 1 lần, ta viết lệnh trực tiếp: SAL đích, 1 

Ứng dụng: Mỗi lần dịch, tương đương việc nhân 

toán hạng với 2 của số không dấu. Vậy nếu muốn nhân 

một số không dấu với 2i thì ta dịch trái số bị nhân đi i 

lần. Nói chung lệnh này chạy nhanh hơn lệnh MUL. 

Cờ OF <= 1 nếu khi dịch một lần mà MSB thay đổi. Không xác định (không đúng) sau 

nhiều lần dịch. 

CF <= MSB sau mỗi lần dịch, vì vậy lệnh này còn dùng để tạo cờ CF từ giá trị của MSB 

làm điều kiện cho các lệnh nhảy có điều kiện. 

Cập nhật: SF, PF, ZF (PF chỉ có nghĩa khi toán hạng là 8 bit) 

Không xác định AF. 

SAR đích, CL (Shift Arithmetically Right): Dịch phải số học. 

Toán hạng đích tìm được theo các chế độ địa chỉ. Lệnh có tác dụng dịch phải số học toán 

hạng. Sau mỗi lần dịch MSB được giữ lại, LSB được đưa vào cờ CF. CL chứa sẵn số lần 

dịch. 

Trong trường hợp muốn dịch 1 lần, ta viết lệnh trực tiếp: SAR đích, 1 

Ứng dụng: Sau mỗi lần dịch, tương đương việc chia toán 

hạng với 2 của số có dấu. Vậy nếu muốn chia một số có dấu 

với 2i thì ta dịch phải số bị chia đi i lần (vì vậy gọi là dịch 

phải số học). Nói chung lệnh này chạy nhanh hơn lệnh 

IDIV. 

Cờ OF <= 1 nếu khi dịch một lần mà LSB thay đổi. Không xác định (không đúng) sau 

nhiều lần dịch. 

CF <= LSB sau mỗi lần dịch, vì vậy lệnh này còn dùng để tạo cờ CF từ giá trị của LSB 

làm điều kiện cho các lệnh nhảy có điều kiện. 

Cập nhật: SF, PF, ZF (PF chỉ có nghĩa khi toán hạng là 8 bit). 

Không xác định AF. 

MSB LBS CF 

0 

MSB LBS CF 
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SHR đích, CL (Shift (Logically) Right): Dịch phải logic. 

Toán hạng đích được tìm theo các chế độ địa chỉ. 

Lệnh có tác động giống các lệnh SAL, SHL nhưng theo 

chiều ngược lại. 

ROL đích, CL (Rotate All Bits to the Left): Quay vòng sang trái. 

Toán hạng đích tìm được theo các chế độ địa chỉ. Lệnh có tác dụng quay vòng toán hạng 

sang trái. MSB được đưa qua cờ CF và LSB. CL phải chứa 

sẵn số lần quay. 

Trong trường hợp muốn quay 1 lần, ta viết lệnh trực tiếp: 

ROL đích, 1 

Ta thấy, nếu CL=8 và toán hạng đích là 8 bit thì kết quả không bị thay đổi vì toán hạng 

quay tròn đúng 1 vòng, còn nếu CL=4 thì 2 nibble của toán hạng bị đổi chỗ cho nhau. 

Cờ OF <= 1 nếu khi quay một lần mà MSB thay đổi. Không xác định (không đúng) sau 

nhiều lần quay. 

CF <= MSB sau mỗi lần quay, vì vậy lệnh này còn dùng để tạo cờ CF từ giá trị của MSB 

làm điều kiện cho các lệnh nhảy có điều kiện. 

Cập nhật: CF, OF (chỉ 2 cờ này bị ảnh hưởng). 

Không xác định AF. 

ROR đích, CL (Rotate All Bits to the Left): Quay vòng sang phải. 

Toán hạng đích tìm được theo các chế độ địa chỉ. Lệnh có 

tác dụng quay vòng toán hạng sang phải. LSB được đưa qua 

cờ CF và MSB. CL phải chứa sẵn số lần quay (tác động của 

lệnh này giống lệnh ROL nhưng theo chiều ngược lại). 

RCL đích, CL (Rotate though CF to the Left): Quay 

trái qua cờ CF. 

Lệnh này có thể quay toán hạng sang trái thông qua cờ CF, 

CL phải chứa sẵn số lần quay. 

Trong trường hợp muốn quay 1 lần, ta viết lệnh trực tiếp: 

RCL đích, 1 

Ta thấy, nếu CL=9 và toán hạng đích là 8 bit thì kết quả không bị thay đổi vì CF cùng 

với toán hạng thanh ghi (8 bit) quay đúng một vòng. 

Cờ OF <= 1 nếu khi quay một lần mà LSB thay đổi. Không xác định (không đúng) sau 

nhiều lần quay. 

CF <= MSB sau mỗi lần quay. 

Cập nhật: CF, OF (chỉ 2 cờ này bị ảnh hưởng). 

RCR đích, CL (Rotate though CF to the Right): Quay phải qua cờ CF. 

Lệnh này có thể quay toán hạng sang phải thông qua cờ CF, 

CL phải chứa sẵn số lần quay. 

MSB LBS CF 

0 

MSB LBS CF 

MSB LBS CF 

MSB LBS CF 

MSB LBS CF 
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Trong trường hợp muốn quay 1 lần, ta viết lệnh trực tiếp: RCR đích, 1 

Ta thấy, nếu CL=9 và toán hạng đích là 8 bit thì kết quả không bị thay đổi vì CF cùng 

với toán hạng thanh ghi (8 bit) quay đúng một vòng. 

Cờ OF <= 1 nếu khi quay một lần mà MSB thay đổi. Không xác định (không đúng) sau 

nhiều lần quay. 

CF <= LSB sau mỗi lần quay. 

Cập nhật: CF, OF (chỉ 2 cờ này bị ảnh hưởng). 

2.3.4. Nhóm lệnh so sánh 

CMP đích, gốc (Compare Byte or Word): So sánh 2 byte hay 2 từ (word). 

đích-gốc; 

Toán hạng đích, gốc tìm được theo các chế độ địa chỉ, 

phải chứa dữ liệu có cùng độ dài (kích thước). Không được 

đồng thời là 2 ô nhớ, không được là thanh ghi đoạn. 

Lệnh chỉ tạo cờ, không lưu kết quả so sánh và không làm thay đổi giá trị các toán hạng. 

Lệnh này thường dùng kèm với các lệnh nhảy có điều kiện (nhảy theo cờ). 

Khi so sánh 2 số không dấu, ta có quan hệ như bảng bên. 

Lệnh cập nhật: AF, CF, OF, PF, SF, ZF. 

TEST đích, gốc (And Operands to Update Flag): Và 2 toán hạng để tạo cờ. 

đích gốc; 

Toán hạng đích, gốc tìm được theo các chế độ địa chỉ, phải chứa dữ liệu có cùng độ dài 

(kích thước). Không được đồng thời là 2 ô nhớ, không được là thanh ghi đoạn. 

Lệnh chỉ tạo cờ, không lưu kết quả. Sau lệnh này giá trị các toán hạng không bị thay đổi. 

Các cờ được tạo làm điều kiện cho các lệnh nhảy có điều kiện. 

Lệnh xoá cờ CF, OF. Cập nhật: PF, SF, ZF (PF chỉ liên quan đến 8 bit thấp), không xác 

định cờ AF. 

2.3.5. Nhóm lệnh rẽ nhánh (nhảy), lặp 

Việc sử dụng nhóm các lệnh nhảy có thể làm thay đổi tính tuần tự của các câu lệnh hợp 

ngữ. 

 Lệnh nhảy không điều kiện 

JMP Nhãn (Uncondition Jump to Specified Destination) Nhảy (vô điều kiện) 

đến đích Nhãn 

Lệnh mới bắt đầu tại địa chỉ ứng với nhãn 'Nhãn'. Lệnh Jmp có thể nhảy lên (về phía địa 

chỉ thấp) hoặc nhảy xuống (về phía địa chỉ cao) và có thể nhảy xa được tối đa 1/2 đoạn 

(64Kbyte) 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

 Lệnh nhảy có điều kiện (nhảy khi thoả mãn một số điều kiện) 

Toán hạng CF ZF 

đích = gốc 0 1 

đích > gốc 0 0 

đích < gốc 1 0 
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Nhắc lại một số từ tiếng Anh 

A: Above (trên) Z: Zero (không) S: Signed 

B: Below (dưới) G: Greater (lớn hơn) PO: Parity Old 

N: Not (phủ định – không) L: Less (nhỏ hơn) PE: Parity Even 

E: Equal (bằng) P: Parity C: Carry (nhớ) 

O: Overflow   

JA/JNBE  (CF+ZF = 0, so sánh không dấu) 

JAE/JNB/JNC (CF = 0, so sánh không dấu) 

JB/JC/JNAE (CF = 1, so sánh không dấu) 

JCXZ  (CX = 0, không so sánh) 

JE/JZ  (ZF = 1, so sánh không dấu ) 

JG/JNLE  ((SF OF)+ZF = 0, so sánh có dấu ) 

JGE/JNL  ((SF OF) = 0, so sánh có dấu ) 

JL/JNGE  ((SF OF) = 1, so sánh có dấu ) 

JLE/JNG  ((SF OF)+ZF = 1, so sánh có dấu ) 

JNE/JNZ  (ZF = 0, so sánh không dấu ) 

JNO   (OF = 0) 

JNP/JPO  (PF = 0) 

JNS   (SF = 0) 

JO   (OF = 1) 

JP/JPE  (PE = 1) 

JS   (SF = 1) 

 

(Chú ý: Các lệnh nhảy trên không tác động đến các cờ) 

 Các lệnh lặp 

LOOP NHAN (Jump to Specified Label if CX<>0 after autodecrement) 

Lặp lại đoạn chương trình do NHAN chỉ ra cho đến khi CX=0. Lệnh này dùng để thực 

hiện lặp lại đoạn chương trình trong khoảng từ NHAN đến hết lệnh LOOP NHAN cho đến 

khi số lần lặp CX=0. Số lần lặp CX phải được nạp sẵn từ trước. Sau mỗi lần thực hiện lệnh 

LOOP NHAN thì CX tự động giảm 1 (CX <= CX-1). 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

LOOPE/LOOPZ NHAN (Loop while CX<>0 and ZF=1) 

Lệnh thực hiện lặp đoạn chương trình do NHAN chỉ ra cho đến khi CX=0 hoặc ZF=0. 

Số lần lặp CX phải được nạp từ trước. Sau mỗi lần lặp thì CX tự động giảm 1 (CX <= CX-

1). 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

LOOPNE/LOOPNZ NHAN (Loop while CX<>0 and ZF=0) 

Lệnh thực hiện lặp đoạn chương trình do NHAN chỉ ra cho đến khi CX=0 hoặc ZF=1. 

Số lần lặp CX phải được nạp từ trước. Sau mỗi lần lặp thì CX tự động giảm 1 (CX <= CX-

1). 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

REP (Repeat string instruction until CX=0) 
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Thực hiện lặp lại lệnh đứng sau đó cho đến khi CX=0. Đây là „tiếp đầu ngữ‟ dùng để 

viết trước các lệnh thao tác với chuỗi mà ta muốn lặp lại một số lần. Số lần lặp CX phải 

được nạp từ trước. Sau mỗi lần lặp thì CX tự động giảm 1 (CX <= CX-1). 

REPE/REPZ (Repeat string instruction until CX=0 or ZF=0) 

Lặp lại lệnh viết sau đó cho đến khi CX=0 hoặc ZF=0 

REPNE/REPNZ (Repeat string instruction until CX=0 or ZF=1) 

Lặp lại lệnh viết sau đó cho đến khi CX=0 hoặc ZF=1 

2.3.6. Nhóm các lệnh đặc biệt 

CALL TEN_ctc 

Lệnh gọi chương trình con có tên là TEN_ctc trong cùng đoạn mã với chương trình 

chính. Chương trình này phải nằm trong giới hạn dịch chuyển –32Kbyte..32Kbyte-1 so với 

lệnh tiếp theo ngay sau lệnh CALL. Sau khi cất IP vào Stack, IP <= IP+Dịch chuyển. Nếu 

chương trình con nằm ở đoạn mã khác thì trong chương trình hợp ngữ TEN_ctc phải được 

khai báo là một chương trình con ở xa. 

TEN_ctc Proc Far 

HTL (Hall Processing): Dừng 

Khi gặp lệnh này các hoạt động của 8088 bị tạm dừng (bước vào trạng thái dừng) cho 

đến khi có tác động vào chân INTR, NMI hoặc Reset của nó. 

INT N (Interrupt Program Execution): Ngắt, gián đoạn chƣơng trình đang 

đƣợc thực hiện. 

(N=00h..FFh, gọi là số hiệu ngắt) 

Khi gặp lệnh này, 8088 thực hiện các thao tác sau: 

 SP <= SP-2, {SP} <= FR 

 IF <= 0 (cấm ngắt), TF <= 0 (chạy suốt) 

 SP <= SP-2, {SP} <= CS 

 SP <= SP-2, {SP} <= IP 

 IP <= {N*4}, CS <= {N*4+2} 

Ví dụ: 

Với N=5 thì: 

CS <= {0016h} 

IP <= {0014h} 

INTO (Interrupt on Overflow): Ngắt nếu có tràn. 

Nếu OF=1 thì lệnh ngắt công việc đang làm của bộ vi xử lý và thực hiện lệnh ngắt INT 

4. 

IRET(Interrupt Return) 

Trở về chương trình chính (CTC) từ chương trình con phục vụ ngắt (ISR – Interrup 

Service Routin). 

Tại cuối ISR phải có lệnh IRET để bộ vi xử lý tự động lấy lại địa chỉ trở về CTC và lấy 

lại thanh ghi cờ. 
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RET(Return from Procedure to Calling Program): Trở về CTC từ ctc 

Viết lệnh: RET hoặc RET n (n: nguyên, dương) 

Lệnh RET được đặt tại cuối chương trình con để bộ vi xử lý biết tự động lấy lại địa chỉ 

trở về chương trình chính. 

Nếu dùng lệnh RET n thì sau khi lấy lại địa chỉ trở về (chỉ có IP hoặc có cả IP và CS) thì 

SP <= SP+n (dùng để nhảy qua, không muốn lấy lại các thông số khác của chương trình còn 

lại trong stack). 

Lệnh này không tác động đến các cờ. 

WAIT (Wait for TEST or INTR signal): Chờ tín hiệu từ chân TEST hoặc 

chân INTR 

Lệnh đưa bộ vi xử lý vào trạng thái nghỉ cho đến khi có tín hiệu mức thấp tác động vào 

chân TEST hoặc tín hiệu mức cao tác động vào chân INTR. Nếu có yêu cầu ngắt và yêu cầu 

ngắt này được chấp nhận khi 8088 đang ở trạng thái nghỉ thì sau khi thực hiện xong ISR 

tương ứng, 8088 lại trở lại trạng thái nghỉ. 

NOP (No Operation): CPU không làm gì cả 

Lệnh này không làm gì, nó chỉ tăng giá trị của thanh ghi IP và tiêu tốn 3 chu kỳ đồng hồ 

(xung clock). 

Lệnh này không tác động đến các cờ 

Ứng dụng: Thường được tính thời gian trong các vòng trễ chính xác. 
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Chƣơng 3 

LẬP TRÌNH BẰNG HỢP NGỮ CHO 8088 TRÊN MÁY TÍNH IBM PC 

VÀ CÁC MÁY TƢƠNG THÍCH IBM PC 

 

3.1. Giới thiệu chung 

Sau khi đã giới thiệu một số lệnh cơ bản của bộ vi xử lý 8088 => ta sẽ dùng các lệnh 

đó để lập trình dùng hợp ngữ trên các máy tính IBM PC (hoặc các máy tương thích máy 

IBM PC). Vì loại máy tính này có cấu trúc tiêu biểu của một hệ vi xử lý, hơn nữa ta cũng có 

thể sử dụng nhiều chức năng sẵn có cho chương trình thông qua các dịch vụ (các chương 

trình con phục vụ ngắt) của các ngắt của DOS và của BIOS. Có thể sử dụng chương trình 

dịch hợp ngữ MASM 5.10 (Macro Assembler phiên bản 5.10) của Microsoft với các định 

nghĩa đoạn đơn giản và chế độ bộ nhớ nhỏ. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng chương trình 

dịch hợp ngữ TASM 2.0 (Turbo Assembler phiên bản 2.0) của Borland International để thực 

hiện dịch chương trình của chúng ta. 

Ngôn ngữ assembly (hợp ngữ) 

Các chương trình thực hiện chuyển đổi chương trình của người sử dụng được viết bằng 

một ngôn ngữ nào đó sang một ngôn ngữ khác được gọi là chương trình dịch (translate). 

Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình nguồn được gọi là ngôn ngữ nguồn còn ngôn 

ngữ của chương trình mà do chương trình nguồn chuyển sang được gọi là ngôn ngữ đích. 

Người ta đã phân chương trình dịch làm 2 loại dựa trên mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

nguồn và ngôn ngữ đích như sau: 

 Khi ngôn ngữ nguồn về căn bản là một sự biểu diễn bằng ký hiệu cho một ngôn ngữ 

máy bằng số thì chương trình dịch được gọi là assembler và ngôn ngữ nguồn được 

gọi là ngôn ngữ assembly (hợp ngữ). 

 Khi ngôn ngữ nguồn là một ngôn ngữ bậc cao như Pascal, C, . . . và ngôn ngữ đích là 

ngôn ngữ máy hoặc là một biểu diễn bằng ký hiệu cho một ngôn ngữ như vậy thì 

chương trình dịch được gọi là compiler. 

Ngôn ngữ assembly thuần khiết là ngôn ngữ mà trong đó mỗi lệnh (chỉ thị) của nó khi 

được dịch sinh ra đúng một chỉ thị máy, điều đó có nghĩa là có sự tương ứng 1-1 giữa các 

lệnh máy và các lệnh trong ngôn ngữ assembly. Nếu mỗi dòng trong chương trình assembly 

chứa một chỉ thị assmebly và mỗi word trong bộ nhớ chứa một lệnh máy thì chương trình 

dài n dòng sẽ sinh ra một chương trình ngôn ngữ máy dài n word . 

Sử dụng ngôn ngữ assmebly để lập trình dễ hơn sử dụng ngôn ngữ máy (dạng số, là 

dãy các bit) rất nhiều. Việc sử dụng tên và địa chỉ bằng ký hiệu thay cho số nhị phân (hoặc 

hệ 8, 10, 16) tạo nên sự khác biệt lớn. Mọi người dễ dàng có thể nhớ được các ký hiệu 

(symbol) viết tắt cho lệnh cộng (add), trừ (substract), nhân (multiply) và chia (divide) là 

ADD, SUB, MUL, DIV nhưng ít ai có thể nhớ được các lệnh máy cho các phép toán đó 

dưới dạng số, ví dụ là: 24576, 57344, 28672 và 29184 (trừ khi làm việc quá nhiều với chúng 

mà tự nhiên nhớ được). Người lập trình bằng ngôn ngữ assembly chỉ cần nhớ các tên bằng 

ký hiệu gợi nhớ ADD, SUB, MUL, DIV, . . . vì chúng sẽ được assembler dịch ra các lệnh 

máy. Tuy nhiên nếu ai muốn lập trình bằng ngôn ngữ máy thì họ cần phải nhớ mã lệnh dưới 

dạng số (hoặc liên tục tra cứu). 

Đối với địa chỉ, cũng rút ra các nhận xét tương tự. Người lập trình bằng ngôn ngữ 

asembly có thể đặt tên bằng ký hiệu gợi nhớ cho các ô nhớ và giao cho assembly phải cung 
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cấp đúng địa chỉ bằng số, trong khi đó người lập trình bằng ngôn ngữ máy luôn luôn phải 

làm việc với các giá trị bằng số của các địa chỉ. 

Vì vậy mà từ khi có ngôn ngữ assembly ra đời cho đến nay, không còn ai viết chương 

trình bằng ngôn ngữ máy nữa. 

Ngoài sự tương ứng (ánh xạ) 1-1 của các lệnh assembly vào các lệnh máy, ngôn ngữ 

assembly còn có một tính chất khác nữa làm cho nó khác hẳn các ngôn ngữ lập trình bậc 

cao, đó là người lập trình bằng ngôn ngữ assembly có thể truy cập tới tất cả các đặc điểm 

trong máy tính vật lý. Ví dụ, nếu có một bit báo tràn số (Overflow bit) thì chương trình bằng 

ngôn ngữ assembly có thể truy cập và kiểm tra trực tiếp bit này, trong khi đó chương trình 

bằng ngôn ngữ bậc cao (Pascal, C …) không thể làm được việc đó. 

Một sự khác biệt lớn và quan trong nữa giữa chương trình assembly và chương trình 

bằng ngôn ngữ bậc cao là chương trình bằng ngôn ngữ assembly chỉ có thể chạy được trên 

một họ máy, trong khi đó chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao nói chung có thể 

chạy được trên nhiều họ máy, đây chính là một ưu điểm lớn của ngôn ngữ bậc cao so với 

ngôn ngữ assembly. 

Nói chung, tất cả các việc có thể thực hiện được bằng ngôn ngữ máy đều có thể thực 

hiện được bằng ngôn ngữ assembly, tuy nhiên ngôn ngữ bậc cao không làm được như vậy 

một cách hiệu quả. 

Khi xây dựng các ứng dụng lớn, thông thường người ta chọn ngôn ngữ bậc cao vì nó 

hướng tới thuật toán giải quyết vấn đề (Ngôn ngữ hướng bài toán - problem-oriented 

language) mà không chọn ngôn ngữ assembly vì khi đó người lập trình phải chú ý tới các 

chi tiết nhỏ nhặt khi lập trình. Ngược lại, khi xây dựng các chương trình nhỏ thực hiện các 

thao tác can thiệp sâu vào phần cứng máy tính thì người ta thường chọn ngôn ngữ assembly 

vì tính tối ưu, hiệu quả và khả năng mạnh mẽ của nó. 

3.2. Giới thiệu khung chƣơng trình 

Với bất kỳ ngôn ngữ nào, khi ta lập trình bằng ngôn ngữ đó ta cũng phải tuân thủ chương 

trình viết đúng cú pháp, quy định khung chương trình. Từ đó chương trình mới được dịch ra 

mã máy, rồi mới tạo ra các chương trình chạy được (phần mở rộng: *.EXE hoặc *.COM). 

Một chương trình hợp ngữ bao gồm các dòng lệnh, mỗi lệnh được viết trên một dòng 

 Một dòng lệnh có thể là lệnh thật dưới dạng gợi nhớ (nmenomic) hay dạng ký hiệu 

(symbolic) của bộ vi xử lý. 

 Hoặc hướng dẫn chương trình dịch (Essembler directive). 

Lệnh thật dưới dạng gợi nhớ sẽ được dịch ra mã máy còn hướng dẫn chương trình dịch 

thì không, nó chỉ có tác dụng chỉ dẫn cho chương trình dịch thực hiện công việc trong quá 

trình dịch. 

Lệnh có thể được viết dưới dạng chữ hoa hay chữ thường đều được, chúng được cho là 

tương đương vì đối với các dòng lệnh, chương trình dịch không phân biệt kiểu chữ. 

3.2.1. Cấu trúc của một lệnh hợp ngữ 

Một dòng lệnh của chương trình hợp ngữ (assembly) có cấu trúc như sau: 

Tên(Nhãn) Mã lệnh Các toán hạng Giải thích 

Ví du: 
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LAP: Mov CL, AH ;Số lần lặp được đặt trong thanh ghi CL 

o LAP  là nhãn 

o Mov  là mã lệnh 

o CL, AH là các toán hạng 

o Và trường giải thích bắt đầu bằng dấu chấm phẩy (;) 

Main Proc 

o Main là tên 

o Proc  là mã của lệnh giả hay hướng dẫn chương trình dịch

 (dùng để bắt đầu chương trình hoặc bắt đầu chương trình con) 

Một lệnh không nhất thiết phải có đầy đủ các trường như trên. Tuỳ từng công việc cụ 

thể mà lệnh có thể khuyết một hoặc một số trường nào đó. 

 Trƣờng tên (Nhãn) 

Trường này chứa nhãn, tên biến, tên hằng hoặc tên thủ tục của chương trình. Tên và 

nhãn sẽ được chương trình dịch gán bằng các địa chỉ cụ thể của ô nhớ. 

Quy tắc đặt tên (cũng khá giống như quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ Pascal) 

 Dùng các ký tự thuộc bộ chữ cái (không phân biệt chữ hoa, chữ thường). 

 Không được bắt đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách. 

 Độ dài: 1..21 ký tự. 

 Có thể sử dụng các ký tự đặc biệt như: ?, ., _, @, $, %. 

 Trong trường hợp nếu dùng dấu chấm (.), thì nó phải được đặt ở vị trí đầu tiên của 

tên hoặc nhãn. 

 Nhãn thường kết thúc bằng dấu hai chấm (;). 

 Trƣờng mã lệnh 

Trường này gồm mã các lệnh thật hoặc giả (hướng dẫn chương trình dịch): 

 Lệnh thật: lệnh dạng gợi nhớ (nmemonic) của bộ vi xử lý. Lệnh này sẽ được 

chương trình dịch dịch ra mã máy. 

 Hướng dẫn chương trình dịch thì không được dịch. 

 Trƣờng các toán hạng 

Trường này là dữ liệu cho các thao tác, tuỳ từng lệnh cụ thể mà có thể có 2, 1 hoặc 

không có toán hạng nào. 

Ví dụ: 

Mov al, al ; Lệnh này có 2 toán hạng 

Rol bx, cl ; Lệnh này có 2 toán hạng 

Not bl ; Lệnh này có 1 toán hạng 

Ret n ; Lệnh này có 1 toán hạng 

Ret  ; Lệnh này không có toán hạng nào 

Sti  ; Lệnh này không có toán hạng nào 

Nop  ; Lệnh này không có toán hạng nào 

Với hướng dẫn chương trình dịch, trường này chứa các thông tin khác nhau liên quan 

đến các lệnh giả của hương dẫn. 
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 Trƣờng giải thích 

Trường này được bắt đầu bằng dấu chầm phẩy (;), sau đó là dòng giải thich. Chương 

trình dịch sẽ bỏ qua không dịch trường này. 

Lệnh tuy được viết dưới dạng gợi nhớ của bộ vi xử lí, tuy nhiên chúng ta luôn nên có 

trường này. Lời giải thích cần sát nghĩa của công việc thực hiện (không nên giải thích ý 

nghĩa của câu lệnh). 

3.2.2. Dữ liệu cho chƣơng trình hợp ngữ 

Dữ liệu cho (của) một chương trình hợp ngữ có thể ở dạng hệ 2, hệ 10, hệ 16 hoặc dạng 

ký tự. Đối với chương trình Debug (dùng để tìm lỗi cho các chương trình hợp ngữ) thì dữ 

liệu bằng số đưọc ngầm định ở dạng hệ 16. Còn đối với assembly thì dữ liệu bằng số được 

ngầm định ở hệ 10. Khi cung cấp dữ liệu cho chương trình, số cho ở hệ nào thì phải kèm 

hậu tố của hệ đó (trừ hệ 10 - ngầm định). Riêng đối với hệ 16, nếu số bắt đầu bằng chữ cái 

(a..f hoặc A..F) thì phải thêm số 0 ở trước để chương trình dịch không nhầm với một tên 

hoặc nhãn nào đó. (B-Binary: Hệ 2; D-Decimal: Hệ 10; H-Hexa: Hệ 16). 

Ví dụ: 

1001b ; Số ở hệ 2 

100 ; Số ở hệ 10 

0ah ; Số ở hệ 16 

Nếu dữ liệu cho dưới dạng ký tự thì phải bao đóng (đặt) ký tự trong cặp dấu nháy 

đơn. 

Ví dụ: 

'a' ; Ký tự a 

'abcd' ; Chuỗi ký tự 

Với kiểu ký tự, ngoài cách trên ta còn có thể dùng mã ASCII của ksy tự đó. 

Ví dụ: 

'0' ; Ký tự 0 

30h ; Mã ASCII của ký tự 0 

Với 2 cách viết trong ví dụ trên là như nhau đối với chương trình dịch assembler. 

3.2.3. Biến và hằng 

Một biến bất kỳ được sử dụng trong chương trình hợp ngữ phải được định nghĩa, chương 

trình dịch sẽ gán cho biến đó một địa chỉ xác định trong bộ nhớ. 

 Biến đơn 

Một biến đơn trong chương trình hợp ngữ được định nghĩa theo mẫu sau: 

Tên_biến Kiểu Giá trị khởi tạo 

 Tên: do người sử dụng tự đặt theo quy tắc đặt tên. 

 Kiểu: là kích thước (phạm vi) biểu diễn của biến. Có các kiểu sau: 

o DB (Define Byte):   Kiểu byte (1 byte). 

o DW (Define Word):  Kiểu word (2 byte). 

o DD (Define Double Word): Kiểu double word (4 byte). 
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o DF (Define Farword):  Kiểu farword (6 byte), chỉ dùng với 

bộ vi xử lý 80386 trở lên. 

o DQ (Define Quadword):  Kiểu Quadword (8 byte). 

o DT (Define Ten byte):  Kiểu Ten byte (10 byte). 

Trong một biến có kích tước lớn hơn 1 byte thì byte cao ở địa chỉ cao, byte thấp ở địa chỉ 

thấp (theo quy ước Big-endian của Intel). 

Ví dụ: 

Ab db  4 ; Định nghĩa một biến có tên là Ab, kích thước 1 byte và 

; được khởi tạo giá trị bằng 4. 

Ab1 db ? ; Định nghĩa một biến có tên là Ab1, kích thước 1 byte và 

; được chưa được khởi tạo giá trị. 

Ab2 dw 100h ; Định nghĩa một biến có tên là Ab2, kích thước 2 byte và 

; được được khởi tạo giá trị bằng 100h = 256. 

Ab3 dw ? ; Định nghĩa một biến có tên là Ab3, kích thước 2 byte và 

; được chưa được khởi tạo giá trị. 

 Biến mảng 

Một biến mảng trong chương trình hợp ngữ được định nghĩa theo mẫu sau: 

Tên_biến Kiểu Các giá trị khởi tạo 

 Tên: do người sử dụng tự đặt theo quy tắc đặt tên. 

 Kiểu: là kích thước (phạm vi) biểu diễn của biến như đã biết. 

Biến mảng là biến hình thành từ một dãy liên tiếp các phần tử cùng kiêu. Khi định nghĩa 

biến mảng ta gán tên cho một dãy liên tiếp các phần tử có cùng độ dài (kích thước) trong bộ 

nhớ cùng với các giá trị ban đầu tương ứng. 

Ví dụ: 

Ar db 1, 3, 2, 4 

Định nghĩa một biến có tên là Ar, gồm 4 phần tử, mỗi phần tử có kích thước 1 byte (gồm 

4 byte được dành chỗ cho nó trong bộ nhớ từ địa chỉ ứng với Ar để chứa các giá trị khởi đầu 

là: 1, 2, 3 và 4). Phần tử đầu tiên của mảng có địa chỉ trùng với địa chỉ của Ar và có giá trị là 

1, phần tử thứ 2 có địa chỉ là Ar+1 và có giá trị là 2, … 

Ta có thể dùng toán tử DUP để khởi đầu giá trị các phần tử của mảng với cùng một giá 

trị. 

Ví dụ: 

Ar1 dw 100DUP(5) 

Định nghĩa một biến có tên là Ar1, gồm 100 phần tử, mỗi phần tử có kích thước 2 

byte (gồm 200 byte được dành chỗ cho nó trong bộ nhớ từ địa chỉ ứng với Ar1 để chứa với 

cùng một giá trị khởi đầu cho mỗi 2 byte (word) là 5). Phần tử đầu tiên của mảng có địa chỉ 

trùng với địa chỉ của Ar1, các phần tử tiếp theo có địa chỉ Ar1+2, Ar1+4, Ar1+6, … 

Ar2 dd 20DUP(?) 

Định nghĩa một biến có tên là Ar2, gồm 20 phần tử, mỗi phần tử có kích thước 4 byte 

(gồm 80 byte được dành chỗ cho nó trong bộ nhớ từ địa chỉ ứng với Ar2 và chưa được khởi 
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đầu giá trị). Phần tử đầu tiên của mảng có địa chỉ trùng với địa chỉ của Ar, các phần tử tiếp 

theo có địa chỉ Ar2+4, Ar2+8, Ar2+12, … 

Đặc biệt ta có thể dùng toán tử DUP lồng nhau để khởi đầu giá trị các phần tử của mảng. 

Ví dụ: 

Ar3 db 2, 2, 2DUP(1, 3DUP(5), 4) 

Định nghĩa một biến có tên là Ar3, gồm 12 phần tử, mỗi phần tử có kích thước 1 byte 

(gồm 12 byte được dành chỗ cho nó trong bộ nhớ từ địa chỉ ứng với Ar3 để chứa các giá trị 

khởi đầu cho mỗi byte). Phần tử đầu tiên của mảng có địa chỉ trùng với địa chỉ của Ar3, các 

phần tử tiếp theo có địa chỉ Ar3+1, Ar3+2, … 

Dãy thứ tự giá trị các phần tử là: 2, 2, 1, 5, 5, 5, 4, 1, 5, 5, 5, 4. 

 Biến xâu 

Biến kiểu xâu ký tự là trường hợp dặc biệt của biến mảng mà các phần tử của mảng là ký 

tự. Một xâu ký tự có thể được định nghĩa bằng các ký tự, xâu ký tự hoặc bằng mã ASCII 

của các ký tự. 

Chúng ta có thể định nghĩa biến xâu ký tự theo các dòng ví dụ sau, chúng là tương 

đương nhau: 

Ví dụ: 

Str1 db 'Co non' 

Str2 db 'C', 'o', ' ', 'n', 'o', 'n' 

Str3 db 'C', 'o', ' ', 'non' 

Str4 db 43h, 6fh, 32h, 6eh, 6fh, 6eh 

Str5 db 43h, 'o', 32h, 'n', 6fh, 6eh 

 Hằng 

Trong chương trình hợp ngữ, các giá trị không đổi thường được gán tên làm cho 

chương trình rõ ràng, dễ đọc hơn - gọi là các hằng. Hằng trong chương trình có thể là kiểu 

số hoặc kiểu ký tự. Việc gán tên cho hằng được thực hiện nhờ lệnh giả EQU (Equate) theo 

mẫu sau: 

Tên_hằng Equ Giá trị khởi tạo 

Ví dụ: 

Cr Equ 0dh ; Carriage return 

Lf Equ 0ah ; Line feed 

Pa Equ 3f8h 

Clause Equ 'Co non xanh tan chan troi' 

Str db Clause,'$' 

Str1 db Clause, Cr, Lf, '$' 

 

3.2.4. Khung của một chƣơng trình hợp ngữ 

Một chương trình mã máy được nạp vào bộ nhớ thường bao gồm các vùng nhớ khác 

nhau: 
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 Vùng dữ liệu: Dùng để chứa các biến, kết quả trung gian hay kết quả khi 

chạy chương trình. 

 Vùng mã lệnh: Dùng để chứa mã lệnh của chương trình. 

 Vùng ngăn xếp: Dùng để phục vụ cho các hoạt động của chương trình như 

gọi chương trình con, trở về chương trình chính từ chương trình con. 

Một chương trình hợp ngữ cũng có cấu trúc như vậy, để khi được dịch nó sẽ tạo ra mã 

tương ứng với chương trình mã máy nói trên (có cấu trúc giống như vậy). Chúng ta sẽ khai 

báo quy mô sử dụng bộ nhớ đối với các vùng nhớ đó để sử dụng một cách phù hợp, tiết 

kiệm, hiệu quả và đúng với cấu trúc chương trình. 

 Khai báo quy mô sử dụng bộ nhớ 

Khai báo này xác định kích thước cho đoạn mã và dữ liệu của chương trình. 

Sử dụng hướng dẫn chương trình dịch .Model đặt trước các hướng dẫn khác trong 

chương trình theo mẫu như sau: 

.Model Kích_thƣớc 

Ví dụ: 

.Model Small 

.Model Tiny 

Có các kiểu Kích_thước bộ nhớ cho chương trình hợp ngữ như sau: 

 Tiny (hẹp): Mã lệnh và dữ liệu nằm gọn trong một đoạn. 

 Small (nhỏ): Mã lệnh trong một đoạn, dữ liệu trong một đoạn. 

 Medium (Trung bình): Mã lệnh hơn một đoạn, dữ liệu trong một đoạn. 

 Compact (Gọn): Mã lệnh trong một đoạn, dữ liệu hơn một đoạn. 

 Large (Lớn), Huge (Rất lớn - khổng lồ): Mã lệnh và dữ liệu hơn một đoạn. Các 

mảng có thể lớn hơn 64Kbyte. 

 Khai báo đoạn ngăn xếp 

Ngăn xếp là vùng nhớ phục vụ cho các hoạt động của chương trình khi gọi cheơng 

trình con và trở về chương trình chính từ chương trình con. Tuỳ theo cấu trúcvà quy mô của 

chương trình mà ta khai báo kích thước của đoạn này. Việc khai báo được thực hiện nhờ 

hướng dẫn chương trình dịch .Stack theo mẫu sau: 

.Stack Kích_thƣớc 

Ví dụ: 

.Stack 100 

.Stack 100h ; 256 

Chú ý: Nếu ta không khai báo kích thước của đoạn này thì chương trình dịch sẽ tự 

động gán giá trị 1 Kbyte cho vùng ngăn xếp này. Đây là kích thước quá lớn đối với một ứng 

dụng thông thường. Nói chung ta nên chọn là 100 hoặc 100h là đủ. 

 Khai báo đoạn dữ liệu 

Phần này để định nghĩa các biến của chương trình. 

Hằng cũng nên định nghĩa ở đây để đảm bảo sự thống nhất (mặc dù ta có thể định nghĩa 

hằng ở chỗ khác, lý do là lệnh giả EQU không cấp phát bộ nhớ cho hằng (tên hằng không 
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tương ứng với một địa chỉ nào) nên ta có thể định nghĩa hằng tự do thoải mái trong chương 

trình. 

Việc khai báo đoạn dữ liệu được thực hiện nhờ hướng dẫn chương trình dịch .Data. 

Định nghĩa các biến, mảng và hằng được thực hiện tiếp ngay sau đó bằng các lệnh giả thích 

hợp, của thể như sau: 

Ví dụ: 

.Data 

Chao db 'Xin chao ban!','$' 

Crlf db 0dh, 0ah, '$' 

Pa  Equ 300h 

 Khai báo đoạn mã lệnh 

Phần này chứa toàn bộ mã lệnh của chương trình. Việc khai báo đoạn mã được thực hiện 

nhờ hướng dẫn chương trình dịch .Code như sau: 

.Code 

Tên_CTC Proc 

Các lệnh  ; Các lệnh của thanh chương trình chính 

Call Tên_ctc ; Gọi chương trình con 

Tên_CTC Endp 

Tổng quát: Một thủ tục được định nghĩa nhờ cặp thủ tục 'Proc - Endp ', chương trình 

chính cũng là một thủ tục được định nghĩa như trên. Lệnh giả Proc dùng để báo bắt đầu một 

thủ tục và lệnh giả Endp dùng để báo kết thúc thủ tục đó. Một chương trình con cũng được 

định nghĩa dưới dạng một thủ tục nhờ các lệnh giả 'Proc - Endp ' như sau: 

Tên_ctc Proc 

Các lệnh của chương trình con ở đây 

Ret 

Tên_ctc Endp 

Chú ý: Trong chương trình con, tại cuối chương trình có lệnh Ret là lệnh trở về chương 

trình chính từ chương trình con. 

Để kết thúc toàn bộ chương trình, ta dùng hướng dẫn chương trình dịch End như sau: 

End Tên_CTC 

 Khung của chƣơng trình hợp ngữ để dịch ra chƣơng trình *.exe 

.Model Small 

.Stack 100 

.Data 

;Định nghĩa các biến, mảng, hằng ở đây 

.Code 

Tên_CTC Proc 

;Khởi tạo đoạn dữ liệu 

Mov ax, @Data 

Mov ds, ax 

Mov es, ax  ; Nếu cần 

; Các lệnh của chương trình chính 
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; Trở về DOS dùng hàm 4ch của ngắt 21h 

Mov ah, 4ch 

Int 21h 

Tên_CTC Endp 

;Các chương trình con nếu có được định nghĩa ở đây 

End Tên_CTC 

Khi chương trình *.exe được nạp vào bộ nhớ, DOS sẽ lập ra một một mảng gọi là đoạn 

mào đầu chương trình (Program Segment Prefix - PSP) gồm 256 byte dùng để chứa các 

thông tin liên quan đến chương trình và cả DOS, được gắn vào đầu chương trình. DOS sử 

dụng các thông tin này để giúp chạy chương trình, PSP được DOS khởi tạo cho mọi chương 

trình dù chúng được viết bằng ngôn ngữ nào. Do ngay khi chương trình được nạp vào bộ 

nhớ, DOS cũng đưa các thông số liên quan đến chương trình vào các thanh ghi DS và ES 

(cụ thể là DS và ES trỏ vào đầu của PSP) mà không chứa giá trị địa chỉ của các thanh ghi 

đoạn dữ liệu của chương trình. Để chương trình chạy đúng, ta phải khởi đầu cho các thanh 

ghi DS và ES nhờ các lệnh: 

 

 

Với 8088/8086 và một số bộ vi xử lý khác thuộc họ 80x86 của Intel, vì lý do kỹ thuật mà 

chúng không cho phép chuyển giá trị số (chế độ địa chỉ trực tiếp) vào các thanh ghi đoạn 

nên ta phải dùng thanh ghi ax làm trung gian. Thanh ghi ax cũng có thể thay thế bằng các 

thanh ghi đa năng khác. 

@Data là tên của đoạn dữ liệu, .Data dđịnh nghĩa bởi hướng dẫn chương trình dịch => 

chương trình dịch sẽ dịch tên @Data thành giá trị địa chỉ của đoạn dữ liệu. 

Chương trình ví dụ1.asm để dịch ra *,exe, thực hiện xuất một dòng ký tự lên màn hình. 

Dòng ký tự ở đây là lời chào bất kỳ được hiện giữa 2 dòng trống: 

.Model Small 

.Stack 100 

.Data 

Chao db 'Chuc ban da thanh cong voi chuong trinh dau tay$' 

Crlf db 0dh, 0ah, '$' 

.Code 

Vidu1 Proc 

Mov ax, @Data ; Lấy địa chỉ của đoạn dữ liệu 

Mov ds, ax  ; Khởi tạo đoạn dữ liệu 

Mov es, ax 

; Về đầu dòng mới dùng hàm 9 của ngắt 21h để "hiển thị" cặp ký tự 

; xuống dòng (lf: line feed) và về đầu dòng (cr: carriage return) 

Mov ah, 9 

Lea dx, crlf 

Int 21h 

; Hiển thị lời chào dùng hàm 9 của ngắt 21h 

Mov ah, 9 

Lea dx, Chao 

Int 21h 

; Về đầu dòng mới dùng hàm 9 của ngắt 21h 

Mov ax, @Data 
Mov ds, ax 

Mov es, ax 
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Mov ah, 9 

Lea dx, crlf 

Int 21h 

; Về DOS dùng hàm 4ch của ngắt 21h 

Mov ah, 4ch 

Int 21h 

Vidu1 Endp 

End Vidu1 

 Khung của chƣơng trình hợp ngữ để dịch ra chƣơng trình *.com 

Với khung chương trình hợp ngữ để dịch ra tệp chương trình chạy được *.exe thì có mặt 

đầy đủ các đoạn. Ngoài tệp chương trình chạy được có phần mở rộng *.exe ra ta còn có khả 

năng dịch chương trình hợp ngữ có kết cấu (cấu trúc) thích hợp ra một loại chương trình 

chạy được kiểu khác với phần mở rộng *.com. Đây là chương trình ngắn gọn và đơn giản 

hơn nhiều so với tệp chương trình *.exe mà trong đó các đoạn: đoạn mã, đoạn dữ liệu và 

đoạn ngăn xếp của chương trình được gói gọn trong một đoạn (64Kbyte) duy nhất là đoạn 

mã. Với những ứng dụng mà dữ liệu và mã lệnh của chương trình không yêu cầu nhiều về 

không gian nhớ thì ta có thể ghép luôn chúng chung vào cùng một đoạn mã rồi tạo ra tệp 

*.com. Việc tạo ra tệp này không chỉ tiết kiệm được thời gian và bộ nhớ khi cho chạy 

chương trình mà còn tiết kiệm cả không gian nhớ khi phải lưu trữ chúng trên bộ nhớ ngoài 

(đĩa từ). 

Để có thể tạo ra được chương trình với phần mở rộng *.com thì chương trình nguồn hợp 

ngữ phải có kết cấu thích hợp, một ví dụ như sau: 

.Model Tiny 

.Code 

ORG 100h 

Start: Jmp Continue 

; Định nghĩa các biến, mảng, hằng ở đây 

Continue: 

Tên_CTC Proc 

; Các lệnh của chương trình chính 

; Trở về DOS dùng ngắt 20h 

Int 20h 

Tên_CTC Endp 

; Các chương trình con nếu có được định nghĩa ở đây 

End Start 

Nhìn vào khung chương trình hợp ngữ để dịch ra chương trình .com ta thấy không có 

khai báo đoạn ngăn xếp và đoạn dữ liệu, khai báo quy mô sử dụng bộ nhớ là Tiny (tuy nhiên 

có thể sử dụng quy mô bộ nhớ là Small). ở đầu đoạn mã có lệnh giả Org (Origin: điểm xuất 

phát) và lệnh Jmp (nhảy). Lệnh Org 100h dùng để gán điạ chỉ bắt đầu cho chương trình là 

100h trong đoạn mã, bỏ qua vùng nhớ kích thước 100h (256 byte) cho đoạn mào đầu (PSP) 

từ địa chỉ 0 đến địa chỉ 255. 

Lệnh Jmp dùng để nhảy qua phần bộ nhớ dành cho việc định nghĩa các dữ liệu (về 

nguyên tắc, dữ liệu có thể được đặt ở đầu hoặc cuối đoạn mã nhưng ở đây, nó được đặt ở 

đầu để có thể áp dụng các định nghĩa đơn giản đã nói). Đích của lệnh nhảy là phần bắt đầu 

của chương trình chính. 
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Đặc điểm của chương trình *.com 

Vì dung lượng nhớ cực đại của một đoạn là 64Kbyte, nên ta phải chắc chắn rằng chương 

trình của ta có số lượng byte của mã lệnh và dữ liệu là không lớn (không vượt quá giới hạn 

cho phép của một đoạn, nếu không nó sẽ làm cho cả nhóm nở ra về phía địa chỉ cao của 

đoạn). 

Chương trình phải sử dụng ngăn xếp một cách hạn chế, nếu không nó sẽ làm cho đỉnh 

ngăn xếp dâng lên về phía địa chỉ thấp của đoạn khi hoạt động.Chúng ta phải đảm bảo rằng 

không thể xảy ra hiện tượng chùm lên nhau của các thông tin tại vùng ngăn xếp và thông tin 

tại vùng mã lệnh và dữ liệu. 

Khi kết thúc chương trình kiểu *.com, để trở về DOS ta dùng ngắt 20h của DOS để làm 

cho chương trình gọn hơn. Mặc dù ta vẫn có thể dùng hàm 4ch của ngắt 21h để trở về DOS 

như đã dùng trong chương trình để dịch ra *.exe. 

Khi kết thúc toàn bộ chương trình ta dùng hướng dẫn chương trình dịch END kèm theo 

nhãn Start. Nhãn Start tương ứng địa chỉ lệnh đầu tiên của chương trình trong đoạn mã. 

Chúng ta có thể viết lại chương trình trong ví dụ trước (để dịch ra *.exe) thực hiện việc 

xuất một xâu ký tự lên màn hình theo khung chương trình để dịch ra *.com: 

.Model Tiny 

.Code 

ORG 100h 

Start: Jmp Continue 

Chao db 'Xin chào . . .$' 

Crlf db 0dh, 0ah,'$' 

Continue: 

Main Proc 

Mov ah, 9  ; Về đầu dòng mới dùng hàm 9 của ngắt 21h 

Lea dx, Crlf 

Int 21h  ; Hiển thị lời chào 

Mov ah, 9 

Lea dx, Chao 

Int 21h 

Mov ah, 9  ; Về đầu dòng mới dùng hàm 9 của ngắt 21h 

Lea dx, Crlf 

Int 21h 

Int 20h  ; Trở về DOS dùng ngắt 20h 

Main Endp 

; Các chương trình con nếu có được định nghĩa ở đây 

End Start 

3.3. Cách tạo và cho chạy một chƣơng trình hợp ngữ 

Các bước thực hiện việc tạo ra và cho chạy một chương trình hợp ngữ như sau: 

(1) Soạn thảo văn bản chương trình nguồn (dùng các phần mềm soạn thảo như: SK, 

NCedit, Bked, Turbo Pascal, . . .), nên dùng NCedit cho đơn giản. Tệp chương trình 

nguồn này phải được gán phần mở rộng là *.asm. 
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Tạo tệp văn bản chương 

trình nguồn *.asm 

Dùng masm (tasm) dịch ra 

mã máy *.obj 

Dùng link để nối (các) têp 

*.obj thành *.exe 

Dùng exe2bin dịch *.exe 

thành *.com 

Cho chạy 

Chương trình 

Dịch được ra 

*.com 

S 

Đ 

(2) Dùng chương trình dịch MASM (hoặc TASM) để dịch tệp *.asm ra mã máy dưới 

dạng *.obj. Nếu trong bước này trong chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì ta quay 

lại bước (1) để sửa lại chương trình nguồn. 

(3) Dùng chương trình LINK để nối một hay nhiều tệp 

*.obj lại với nhau thành một chương trình chạy được 

*.exe. 

(4) Nếu chương trình viết ra để dịch ra kiểu chương trình 

*.com thì ta phải dùng chương trình EXE2BIN của 

DOS để dịch tiếp tệp *.exe ra tệp chương trình 

*.com. 

(5) Cho chạy chương trình vừa dịch. 

3.4. Các cấu trúc lập trình cơ bản trong assembly 

Thông thường trong thực tế, người ta thường phân tích 

bài toán và thiết kế chương trình (hệ thống nói chung) bằng 

phương pháp thiết kế từ trên xuống (top-down) tương ứng 

với kỹ thuật lập trình có cấu trúc. 

Nội dung của phương pháp là chia bài toán tổng thể (hay 

chương trình đang thiết kế) thành những bài toán nhỏ hơn 

(có thể là các khối chức năng). Các bài toán nhỏ này lại 

được chia thành các bài toán nhỏ hơn nữa cho đến khi mỗi 

bài toán nhỏ này trở thành những bài toán đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Việc lập trình giải quyết bài toán nhỏ để tạo thành khối chức năng thành phần người ta 

thường sử dụng các cấu trúc lập trình cơ bản để thực hiện nhiệm vụ các khối đó. Với cách 

tiến hành như vậy làm cho chương trình viết ra trở thành “có cấu trúc”, mang theo những ưu 

điểm là rõ ràng, dễ phát triển, dễ hiệu chỉnh hoặc cải tiến và nâng cấp. 

Khi phân tích và viết chương trình để giải quyết các công việc khác nhau ta có các cấu 

trúc lập trình cơ bản sau: 

 Cấu trúc tuần tự 

 Cấu trúc lựa chọn: 

o if dk then s1 [else s2] 

o case V of . . . [else] 

 Cấu trúc lặp: 

o while dk do s 

o repeat s1, s2, . . ., sn until dk 

o for index=v1 to v2 do s 

Các cấu trúc lập trình cơ bản trên đều có một đặc điểm là “tính cấu trúc”. Chỉ có một 

lối vào cấu trúc và một lối ra cấu trúc đó. 

Chúng ta đã được làm quen với các cấu trúc lập trình cơ bản khi viết chương trình trên 

ngôn ngữ bậc cao. Công việc của chúng ta giờ đây là làm thế nào để thực hiện các cấu trúc 

lập trình này bằng hợp ngữ (assembly). Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu cách mô tả các cấu 

trúc lập trình cơ bản: 
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3.4.1. Cấu trúc tuần tự 

Đây là cấu trúc lập trình thông dụng và đơn giản nhất. Trong cấu trúc này các công việc 

(các lệnh) được tiến hành (thực hiện) tuần tự, lệnh này là tiếp theo của lệnh kia. Lệnh cuối 

cùng thực hiện thì sẽ hoàn tất công việc của khối chức năng và ra khỏi cấu trúc. 

Mô tả: 

i1 ; lệnh 1 

i2 ; lệnh 2 

. . . 

in ; lệnh n 

Mở rộng: Các lệnh i1, i2, …, in cũng có thể là một cấu trúc bất kỳ 

Ví dụ: 

Tính biểu thức b
2
 - 4ac, với: al chứa a, bl chứa b và cl chứa c: 

Mul cl  ; tính ax <= al*cl 

Mov cl, 2  ; số lần dịch toán hạng ax 

Shl ax, cl  ; ax*4 

Mov ax, cx  ; lưu kết quả sang cx 

Mov al, bl  ; nạp biến b vào al 

Mul bl  ; ax <= al*bl 

Sub ax, cx  ; ax <= ax-cx, ax chứa kết quả của biểu thức b2 – 4ac. 

3.4.2. Cấu trúc lựa chọn 

 if dk then cv 

Nếu điều kiện (dk) cho giá trị đúng thì thực hiện cv (công việc). 

Ngược lại công việc bị bỏ qua. Để thực hiện điều này, ta sử dụng cặp 

lệnh so sánh (cmp) và lệnh nhẩy có điều kiện để nhẩy qua một số lệnh 

(công việc nào đó) trong chương trình hợp ngữ. 

Ví dụ: Nhập một ký tự từ bàn phím, kiểm tra xem nếu ký tự đó không 

là ký tự điều khiển thì hiển thị lên màn hình ở đầu dòng tiếp theo, ngược 

lại (là ký tự điều khiển) thì không làm gì và ra khỏi cấu trúc. 

Mov ah, 1  ; Nhập 1 ký tự 

Int 21h  ; bằng hàm 2 của ngắt 21h 

Mov bl, al  ; Cất mã ASCII của ký tự nhận được 

Lea dx, crlf  ; Xuống dòng bằng cách hiển thi xâu 

Mov ah, 9  ; có các ký tự CR và LF 

Int 21h  ; bằng hàm 9 của ngắt 21h 

Cmp bl, 20h ; Kiểm tra ký tự nhận được 

Jb Ra  ; Là ký tự điều khiển => không làm gì, 

Mov dl, bl  ; không là ký tự điều khiển thì 

Mov ah, 2  ; hiển thị ký tự đó 

Int 21h  ; bằng hàm 2 của ngắt 21h 

Ra:    ; Ra khỏi cấu trúc 

 if dk then cv1 else cv2 

i1 

i2 

in 

ra 

vào 

cv 

ra 

vào 

dk 

đ 

s 
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Nếu điều kiện (dk) cho giá trị đúng thì thực hiện cv1 (công 

việc 1). Ngược lại, thực hiện cv2 (công việc 2) qua. Để thực hiện 

điều này, ta sử dụng cặp lệnh so sánh (cmp) và lệnh nhẩy có điều 

kiện để nhẩy qua một số lệnh (công việc nào đó) trong chương 

trình hợp ngữ. 

Ví dụ: Nhập một ký tự từ bàn phím, kiểm tra xem nếu ký tự đó 

không là ký tự điều khiển thì hiển thị lên màn hình ở đầu dòng 

tiếp theo, ngược lại (là ký tự điều khiển) thì hiển thị một thông 

báo. 

Mov ah, 1  ; Nhập 1 ký tự 

Int 21h  ; bằng hàm 2 của ngắt 21h 

Mov bl, al  ; Cất mã ASCII của ký tự nhận được 

Lea dx, crlf  ; Xuống dòng bằng cách hiển thi xâu 

Mov ah, 9  ; có các ký tự CR và LF 

Int 21h  ; bằng hàm 9 của ngắt 21h 

Cmp bl, 20h ; Kiểm tra ký tự nhận được 

Jb Dkhien ; Là ký tự điều khiển => hiên thị thông báo (Dkhien), 

Mov dl, bl  ; không là ký tự điều khiển thì 

Mov ah, 2  ; hiển thị ký tự đó 

Int 21h  ; bằng hàm 2 của ngắt 21h 

Jmp Ra  ; Xong công việc thì ra khỏi cấu trúc 

Dkhien: 

Lea dx, mesg ; mesg là biến xâu chứa dòng thông báo 

Mov ah, 9  ; Dùng hàm 9 

Int 21h  ; của ngắt 21h  

Ra:    ; Ra khỏi cấu trúc 

 Cấu trúc Case 

Ví dụ: Nhập một ký tự từ bàn phím, kiểm tra xem: 

 nếu ký tự đó là ký tự „1‟, thì hiển thị thông báo 1. 

 nếu ký tự đó là ký tự „2‟, thì hiển thị thông báo 2. 

 nếu ký tự đó là ký tự „3‟, thì hiển thị thông báo 3. 

 nếu không là các ký tự trên: hiển thị thông báo 4. 

 

Mov ah, 1  ; Nhập 1 ký tự 

Int 21h  ; bằng hàm 2 của ngắt 21h 

Mov bl, al  ; Cất mã ASCII của ký tự nhận được 

Lea dx, crlf  ; Xuống dòng bằng cách hiển thi xâu 

Mov ah, 9  ; có các ký tự CR và LF 

Int 21h  ; bằng hàm 9 của ngắt 21h 

Cmp bl, '1'  ; Kiểm tra ký tự nhận được xem có bằng ký tự '1' 

Je Tb1  ; bằng, thì hiển thị thông báo 1. Không, kiểm tra tiếp 

Cmp bl, '2'  ; Kiểm tra ký tự nhận được xem có bằng ký tự '2' 

Je Tb2  ; bằng, thì hiển thị thông báo 2. Không, kiểm tra tiếp 

Cmp bl, '3'  ; Kiểm tra ký tự nhận được xem có bằng ký tự '3' 

Je Tb3  ; bằng, thì hiển thị thông báo 3. Không, kiểm tra tiếp 

Jmp Tb4  ; Nếu không bằng các ký tự trên thì hiển thị thông báo 4 

ra 

vào 

n1 

E 

cv1 cv2 cvn 

n2 nn 

cv1 

ra 

vào 

dk 
đ s 

cv2 
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Tb1: 

; Hiển thị thông báo 1 

jmp Ra   ; hiển thị xong thì ra khỏi cấu trúc 

Tb2: 

; Hiển thị thông báo 2 

Jmp Ra   ; hiển thị xong thì ra khỏi cấu trúc 

Tb3: 

; Hiển thị thông báo 3 

Jmp Ra   ; hiển thị xong thì ra khỏi cấu trúc 

Tb4:  

; Hiển thị thông báo 4 

Ra:    ; Ra khỏi cấu trúc 

3.4.3. Cấu trúc lặp 

 Cấu trúc For ... do 

Đây là vòng lặp với số lần lặp n biết trước. Ban đầu biến chỉ số lần 

lặp k được gán bằng không, chừng nào nó còn nhỏ hơn n thì thực hiện 

lặp lại công việc (cv), k được tăng 1 sau mỗi lần thực hiện cv. 

Trong sơ đồ bên, ta có thể đặt biến chỉ số k=n và kiểm tra xem sau 

mỗi lần lặp (thực hiện cv) thì k>0? Sẽ còn lặp khi biểu thức so sánh 

này là đúng, tất nhiên k sẽ được giảm 1 sau mỗi lần lặp. Điều này 

hoàn toàn phù hợp với sự làm việc của lệnh LOOP mà chúng ta đã 

biết. 

Ví dụ: Hiển thị lên màn hình 80 dấu * trên một dòng 

Mov ah, 2  ; Dùng hàm 2 của ngắt 21h 

Mov dl, '*'  ; để hiển thị ký tự 

Mov cl, 80  

for: 

Int 21h 

Loop for 

 Cấu trúc While ... do 

Đây là vòng lặp với số lần lặp không biết trước. Chừng nào biểu 

thức điều kiện còn đúng thì thực hiện lặp lại công việc (cv), để đảm 

bảo cho tính dừng của giải thuật thì công việc (cv) phải có sự tác động 

đến dk dưới hình thức nào đó. 

Nhìn vào sơ đồ khối của vòng lặp này ta thấy rất giống với cấu trúc 

của vòng lặp for - to tuy nhiên ta không thể dùng lệnh LOOP để điều 

khiển cho vòng lặp này vì lệnh LOOP lặp lại đoạn chương trình do 

NHAN chỉ ra với số nguyên lần được xác định trước trong thanh ghi CX. Ta sẽ sử dụng các 

lệnh nhảy có điều kiện để điều cho vòng lặp này. 

Ví dụ: Tính tổng ax = 1+4+7+… Cộng cho đến khi ax>100. 

Xor ax, ax  ; Ban đầu tổng tích luỹ bằng 0 

Mov bx, 1  ; Đặt phần tử đầu tiên vào thanh ghi bx 

while:  

ra 

vào 

đ 

s 

cv 

dk 

ra 

vào 

đ 

s 

cv 

k<n 

inc k 

k=0 
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Cmp ax, 100 ; Kiểm tra điều kiện (yêu cầu) của bài toán 

Ja End_while ; ax>100 (đúng), ra khỏi cấu trúc (có thể dùng jnbe) 

Add ax, bx  ; ngược lại, cộng tiếp 

Add bx, 3  ; chuyển lên phần tử tiếp theo của dãy 

Jmp while  ; Sau khi cập nhật ax, kiểm tra lại điều kiện của bài toán 

End_while:   ; Ra khỏi cấu trúc 

 Cấu trúc Repeat … until 

Đây là vòng lặp với số lần lặp không biết trước. Thực hiện lặp lại ccông 

việc (cv) cho đến khi biểu thức điều kiện (dk) đúng. Để đảm bảo cho tính 

dừng của giải thuật thì công việc (cv) phải có sự tác động đến dk dưới hình 

thức nào đó. 

Thực tế, trong nhiều trường hợp cấu trúc while - do và cấu trúc repeat - 

until có thể thay thế cho nhau được. Sự khác nhau ở chỗ: với cấu trúc repeat 

- until thì công việc được thực hiện ít nhất 1 lần còn trong cấu trúc while - 

do thì công việc có thể không được thực hiện lần nào. Ta sẽ sử dụng các 

lệnh nhảy có điều kiện để điều cho vòng lặp này. 

Ví dụ: Tính tổng ax = 1+4+7+ . . . + (3*(n-1)+1), cộng cho đến khi số hạng trong dãy 

trên >100, số hạng này không được cộng vào ax. 

Xor ax, ax  ; Ban đầu tổng tích luỹ bằng 0 

Mov bx, 1  ; Đặt phần tử đầu tiên vào thanh ghi bx 

repeat: 

Add ax, bx  ; Cộng vào tổng tích luỹ  

Add bx, 3  ; Chuyển lên phần tử tiếp theo của dãy 

Cmp bx, 100 ; Kiểm tra điều kiện (yêu cầu) của bài toán 

Jbe repeat  ; nếu chưa thoả mãn thì cộng tiếp số hạng tiếp theo 

; Ra khỏi cấu trúc 

3.5. Truyền tham số 

Khi xây dựng các ứng dụng cụ thể, ta cần quan tâm tới việc truyền tham số giữa 

chương trình chính cho chương trình con hoặc giữa các modul chương trình với nhau. Với 

assembly, người ta thường dùng các cách truyền sau: 

 Truyền tham số qua thanh ghi (truyền tham trị) 

 Truyền tham số qua ô nhớ (biến) 

 Truyền tham số qua ô nhớ có địa chỉ trong một thanh ghi nào đó (tham biến) 

 Truyền tham số qua ngăn xếp (stack). 

3.6. Một số ngắt của DOS và của BIOS 

Khi xây dựng các ứng dụng bằng hợp ngữ (assemby), thường là các công việc cho phép 

can thiệp xâu vào phần cứng máy tính, các thao tác cấp thấp nhất của các thành phần trong 

máy tính. Để các thao tác trên có thể đạt hiệu quả cao, ta nên sử dụng các dịch cụ của BIOS 

và của DOS. Đây là các ngắt làm việc với độ tin cậy rất cao và có sẵn (mặc dù ta vẫn có thể 

tạo ra các ngắt riêng để thực hiện các công việc tương tự nhưng sự ngắn gọn, tính tối ưu và 

độ tin cậy thì khó có thể sánh với các ngắt của BIOS và của DOS). 

 Các ngắt của BIOS 

vào 

đ 

s 

cv 

dk 

ra 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 
 

Nguyễn văn Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý-nguyenhai.dhspkt@gmail.com 47 

Số hiệu 

ngắt 
Hàm Công dụng Tham số vào Tham số ra 

10h 0 
Chọn chế độ hiển thị 

cho màn hình. 

ah=0; al=chế độ 

(VGA, 16 mau>: al=3) 
Không 

 1 

Thay đổi kích thước 

con trỏ, phải chọn 

dòng quét bắt đầu và 

kết thúc của con trỏ. 

ah=1; 4 bit thấp của 

ch=dòng quét đầu; 4 bit 

thấp của cl=dòng quét 

cuối 

Không 

 2 
Dịch chuyển con trỏ 

(vị trí). 

ah=2; bh=số trang; 

dh=hàng; dl=cột 
Không 

 3 

Xác định vị trí và 

kích thước hiện thời 

của con trỏ. 

ah=3; bh=số trang; 

ch=dòng quét đầu; 

cl=dòng quét cuối; 

dh=dòng; dl=cột 

 5 Chọn trang hiển thị. 
ah=5; al=số trang; 

dh=dòng; dl=cột 
Không 

 6 

Cuốn màn hình hay 

cửa sổ lên một số 

dòng xác định. 

ah=6; al=số dòng cuốn 

(al=0 thì cuốn cả màn 

hình hay cửa sổ); 

bh=thuộc tính của các 

dòng trống; 

(ch,cl)=(dòng,cột) góc 

trên trái của cửa sổ; 

(dh,dl)=(dòng,cột) góc 

dưới phải của cửa sổ 

Không 

 7 

Cuốn màn hình hay 

cửa sổ xuống một số 

dòng xác định. 

ah=6; al=số dòng cuốn 

(al=0 thì cuốn cả màn 

hình hay cửa sổ); 

bh=thuộc tính của các 

dòng trống; 

(ch,cl)=(dòng,cột) góc 

trên trái của cửa sổ; 

(dh,dl)=(dòng,cột) góc 

dưới phải của cửa sổ 

Không 
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 Các ngắt của DOS 

Số hiệu 

ngắt 
Hàm Công dụng Tham số vào Tham số ra 

21h 0 

Kết thúc việc thi 

hành một chương 

trình 

ah=0; CS=địa chỉ đoạn 

của đoạn mào đầu 

(PSP) 

Không 

 1 

Vào một ký tự từ 

bàn phím (đợi đọc 1 

ký tự từ thiết bị vào 

chuẩn (nếu chưa có), 

sau đó đưa ký tự tới 

thiết bị ra chuẩn và 

đưa mã ASCII của 

ký tự vào al 

ah=1 
al=mã ASCII của ký 

tự 

 2 

Hiển thị lên màn 

hình (đưa ký tự có 

mã ASCII trong dl 

tới thiết bị ra chuẩn) 

ah=2; dl=mã ASCII 

của ký tự cần (đưa ra) 

hiển thị 

Không 

 9 

Hiển thị chuỗi (đưa 

chuỗi ký tự tới thiết 

bị ra chuẩn) 

ah=9; ds:dx=trỏ tới 

chuỗi ký tự kết thúc 

bằng „$‟ 

Không 
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Chƣơng 4  

GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ VÀ TỔ CHỨC VÀO RA DỮ LIỆU 

 

4.1. Giới thiệu tín hiệu chân của 8088 và các mạch phụ trợ 

4.1.1. Bảy nhóm tín hiệu 

 
Hình vẽ: Các tín hiệu của 8088 ở chế độ Min (và Max) 

 

S4 S3 Truy nhập đến các đoạn 

0 0 Đoạn dữ liệu phụ (ES:) 

0 1 Đoạn ngăn xếp (SS:) 

1 0 Đoạn mã hoặc không đoạn nào 

1 1 Đoạn dữ liệu 

Bảng Các bit trạng thái và việc truy nhập đến các thanh ghi đoạn 

 

(Hình vẽ: Đóng vỏ DIP 40 chân của 8088/86) 

 AD7 - AD0 [I/O]: Các chân dồn kênh cho tín hiệu phần thấp của bus địa chỉ và 

dữ liệu. Khi xung ALE=0 => báo cho mạch ngoài biết trên đường đó (các chân) 

có tín hiệu dữ liệu (ALE: Address Latch Enable). Khi xung ALE=1 => báo cho 

mạch ngoài biết trên đường đó (các chân) có tín hiệu địa chỉ. Các chân này ở 

trạng thái trở kháng cao khi 8088 chấp nhận treo (Hold). 

 A15-A8 [O]: Là các bit phần cao của bus địa chỉ. Các chân này ở trạng thái trở 

kháng cao khi 8088 chấp nhạn treo. 

 A16/S3, S17/S4, A18/S5, A19/S6 [O]: Là các chân dồn kênh của địa chỉ phần cao 

của tín hiệu trạng thái. (A: Address, S: Status). Khi ALE=0: Tại các chân này là 

tín hiệu trạng thái: S6-S3. Khi ALE=1: Tại các chân này là tín hiệu địa chỉ. Các 

chân này ở trạng thái trở kháng cao khi 8088 chấp nhận treo. 

IO/M (S1)     AD0 
DT/R (S2)     AD1 
RD      AD2 
WR (LOCK)     AD3 
DEN (S0)     AD4 
SS0      AD5 
READY      AD6 
HOLD (RQ, GT0)   AD7 
HLDA (RQ, GT1)     A8 
INTA (QS1)      A9 
ALE (QS0)     A10 
NMI      A11 
INTR      A12 
RESET      A13 
MN/MX      A14 
TEST      A15 
CLK         A16/S3 
Vcc         A17/S4 
GND         A18/S5 
GND         A19/S6 

8 đường dồn 

kênh của bus 

A/D phần thấp 

8 đường dồn 

kênh của bus 

A phần cao 

4 đường dồn 

kênh của bus 

A/C phần cao 

tín hiệu điều 

khiển hệ thống 

tín hiệu điều 

khiển bus 

tín hiệu điều 

khiển CPU 

tín hiệu đồng 

hồ (clock) và 

nguồn 

S6=0 liên tục, S5 phản ánh cờ IF. 

S3, S4 cùng phối hợp để chỉ ra việc truy 

nhập các thanh ghi đoạn 
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 RD [O]: Tín hiệu điều khiển đọc ("Xung cho phép đọc"). Khi RD=0 thì bus dữ 

liệu sẵn sàng nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi. Chân RD ở trạng thái 

trở kháng cao khi 8088 chấp nhận treo. 

 READY [I]: Tín hiệu báo cho CPU biết tính trạng (trạng thái) sẵn sàng của thiết 

bị ngoại vi hoặc của bộ nhớ. Khi READY=1 => CPU thực hiện ghi/đọc mà không 

cần xen thêm các chu kỳ đợi. Ngược lại khi TBNV hay bộ nhớ có tốc độ chậm => 

chúng có thể đưa ra tín hiệu READY=0 để báo cho CPU chờ. Khi này CPU tự 

kéo dài thời gian thực hiện ghi/đọc bằng cách xen thêm các chu kỳ đợi. 

 INTR [I]: Đây là chân tiếp nhận tín hiệu yêu cầu ngắt che được. Khi có yêu cầu 

ngắt tác động đến chân này mà cờ cho phép ngắt IF=1 thì CPU kết thúc lệnh đang 

thi hành dở (kết thúc chu kỳ lệnh), sau đó nó đi vào chu kỳ chấp nhận ngắt và đưa 

ra tí hiệu INTA=0 tại chân INTA (24). 

 TEST [I]: Tín hiệu tại chân này được kiểm tra bằng lệnh WAIT. Khi CPU thực 

hiện lệnh WAIT mà khi đó TEST=1 thì CPU sẽ chờ cho đến khi TEST=0 thì mới 

thực hiện lệnh tiếp theo. 

 NMI [I]: Tín hiệu yêu cầu ngắt không che được. Tín hiệu này không bị khống chế 

bởi cờ IF và nó sẽ được CPU nhận biết tại dườn dương của xung yêu cầu ngắt. 

Nhận được yêu cầu này CPU kết thúc lệnh đang làm dở, sau đó chuyển sang thực 

hiện chương trình con phục vụ ngắt INT2 (ISR: Interrupt Service Routine). 

 RESET [I]: Tín hiệu Reset lại 8088 (Trong chừng mực nào đó có thể coi tín hiệu 

này là tín hiệu yêu cầu ngắt không che được). Khi tín hiệu RESET=1 và kéo dài ít 

nhất 4 chu kỳ đồng hồ (4 xung clock) thì 8088 bị buộc phải khởi động lại, nó xoá 

các thanh ghi: DS, ES, SS, IP và FR về 0 và bắt đầu thực hiệu chương trình tại địa 

chỉ CS:IP =FFFF:0000 (như khi khởi động, IF<=0 để cấm các ngắt, TF<=0 để 

8088 không bị đặt trong chế độ chạy từng lệnh => chạy suốt). 

 CLK [I]: Tín hiệu xung đồng hồ (xung nhịp). Xung nhịp có độ rỗng 77% và cung 

cấp nhịp làm việc cho CPU (và các mạch khác của hệ thống). 

 Vcc [I]: Chân nguồn. Nguồn cung cấp cho CPU là +5V 10%, 340mA. 

 GND [O]: 2 chân nguồn nối với 0V của nguồn nuôi. 

 MN/MX [I]: Chân điều khiển hoạt động của CPU theo chế độ Min/Max (8088 có 

thể làm việc ở 2 chế độ khác nhau nên có một số chân tín hiệu phụ thuộc vào chế 

độ làm việc đó). 

 Chế độ MIN (chân MN/MX cần đƣợc nối thẳng vào +5V mà không qua điện 

trở) 

Khi 8088 ở chế độ Min, tất cả các tín hiệu điều khiển liên quan đến các thiết bị ngoại 

vi truyền thống và bộ nhớ giống như trong hệ 8085, đều có sẵn bên trong 8088 cho nên việc 

phối ghép với các thiết bị ngoại vi và bộ nhớ sẽ rất dễ dàng. Vì vậy có thể tận dụng được 

các phối ghép ngoại vi có sẵn => giảm giá thành hệ thống. 

 IO/M [O]: Tín hiệu này phân biệt tại một thời điểm cụ thể nào đó phần tử nào 

trong các thiết bị vào/ra (I/O) hoặc bộ nhớ (M: Memory) được chọn để trao đổi 

dữ liệu với CPU. Trên Address bus lúc đó sẽ có các địa chỉ tương ứng thiết bị. 

Chân này ở trạng thái trở kháng cao khi CPU chấp nhận treo. 

 WR [O]: Xung cho phép (giống như RD). Khi CPU đưa ra tín hiệu WR=0 thì dữ 

liệu đã ổn định và chúng sẽ được ghi vào bộ nhớ hoặc thiết bị vào/ra tại thời điểm 

chuyển mức WR=1. Chân WR sẽ ở trạng thái trở kháng cao khi 8088 chấp nhận 

treo. 
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 INTA [O]: Tín hiệu điều khiển báo cho mạch bên ngoài biết CPU đã chấp nhận 

yêu cầu ngắt (INTR). Lúc này CPU đưa ra tín hiệu INTA=0 để báo cho TBNV 

biết nó đang chờ mạch ngoài đưa lên Data bus số hiệu ngắt (kiểu ngắt). 

 ALE [O]: Xung cho phép chốt địa chỉ (Address Latch Enable). Khi ALE=1 cso 

nghĩa trên bus dồn kênh A/D là địa chỉ của thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ. ALE 

không bao giờ bị thả nổi (trạng thái trở kháng cao), khi CPU chấp nhận treo thì 

ALE=0. 

 DT/R [O]: Tín hiệu điều khiển các đệm bus 2 chiều của Data bus để chọn chiều 

vận chuyển dữ liệu trên bus D. Chân này ở trạng thái trở kháng cao khi 8088 chấp 

nhạn treo. 

 DEN [O]: Tín hiệu báo cho bên ngoài biết khi này trên bus dồn kênh A/D có dữ 

liệu ổn định. Chân này ở trạng thái trở kháng cao kho 8088 chấp nhận treo. 

 HOLD [I]: Tín hiệu yêu cầu treo CPU để mạch ngoài thực hiện trao đổi dữ liệu 

với bộ nhớ bằng cách truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA – Direct Memory 

Access). Khi HOLD=1, 8088 sẽ tự tách khỏi hệ thống bằng cách treo các bus A, 

D, C của nó (các bus ở trạng thái trở kháng cao) để bộ điều khiển DMA là DMAC 

(DMA Controler) có thể lấy được quyền điều khiển hệ thống để thực hiện công 

việc trao đổi dữ liệu. 

 HLDA [O]: Tín hiệu báo cho bên ngoài biết yêu cầu treo CPU đã được CPU chấp 

nhận và CPU đã treo các bus A, D và một số tín hiệu điều khiển trên bus C. 

 SS0 [O]: Đây là tín hiệu trạng thái. Tín hiệu này giống như S0 trong chế độ Max 

và dùng kết hợp với IO/M, DT/R để giải mã các chu kỳ hoạt động của bus. 

IO/M DT/R SS0 Chu kỳ điều khiển của bus 

0 0 0 Đọc mã lệnh 

0 0 1 Đọc bộ nhớ 

0 1 0 Ghi bộ nhớ 

0 1 1 Bus rỗi (nghỉ) 

1 0 0 Chấp nhận yêu cầu ngắt 

1 0 1 Đọc thiết bị ngoại vi 

1 1 0 Ghi thiết bị ngoại vi 

1 1 1 Dừng (Halt) 

Bảng quan hệ một số tín hiệu điều khiển 

 Chế độ MAX (chân MN/MX cần đƣợc nối thẳng vào 0V) 

Khi 8088 làm việc ở chế độ Max, một số tín hiệu điều khiển cần được tạo ra trên cơ sở 

các tín hiệu trạng thái nhờ dùng thêm ở bên ngoài một mạch điều khiển bus 8288. Chế độ 

Max được sử dụng trong hệ thống có mặt bộ đồng xử lý toán học 8087. 

 S2, S1 và S0 [O]: Là các tín hiệu trạng thái dùng trong chế độ Max để ghép nối 

với mạch điều khiển bus 8288. Các tín hiệu này được 8288 dùng để tạo ra các tín 

hiệu điểu khiển trong các chu kỳ hoạt động của bus. Các tín hiệu điều khiển đó 

như trong bảng sau: 
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S2 S1 S0 Chu kỳ điều khiển của 

bus 

Tín hiệu 

0 0 0 Chấp nhận yêu cầu ngắt INTA 

0 0 1 Đọc thiết bị ngoại vi IORC 

0 1 0 Ghi thiết bị ngoại vi IOWC,AIOWC 

0 1 1 Dừng (Halt) Không 

1 0 0 Đọc mã lệnh MRDC 

1 0 1 Đọc bộ nhớ MRDC 

1 1 0 Ghi bộ nhớ MWTC, AMWC 

1 1 1 Bus rỗi (nghỉ) Không 

 RQ/GT0 và RQ/GT1 [O]: Là các tín hiệu yêu cầu dùng bus của các bộ vi xử lý 

khác trong hệ thống hoặc thông báo chấp nhận treo của CPU để cho phép các bộ 

vi xử lý khác trong hệ thống dùng bus. RQ/GT0 có các mức ưu tiên cao hơn 

RQ/GT1. 

 LOCK [O]: Tín hiệu do CPU đưa ra để cấm các bộ vi xử lý khác trong hệ thống 

dùng bus trong khi nó đang thi hành lệnh nào đó đặt sau tiếp đầu LOCK. 

 QS0 và QS1 [O]: Tín hiệu thông báo trạng thái khác nhau của đệm lệnh (hàng đợi 

lệnh). Trong các hệ vi xử lý có mặt bộ đồng xử lý toán học 8087 thì các tín hiệu 

này dùng để đồng bộ quá trình hoạt động của nó với 8088. 

QS1 QS0 Trạng thái đệm lệnh 

0 0 Không hoạt động 

0 1 Đọc byte mã lệnh đầu tiên từ đệm lệnh 

1 0 Đệm lệnh rỗng 

1 1 Đọc byte tiếp theo từ đệm lệnh 

4.1.2. Phân kênh để tách thông tin và đệm bus 

Để giảm bớt số chân cho các tín hiệu (khó khăn về công nghệ cũng như khi sử dụng) của 

CPU, người ta thường thực hiện bằng cách dồn kệnh nhiều tín hiệu trên một chân của CPU 

(ví dụ như 8 đường dồn kênh của bus A, D phần thấp của 8088). Khi nhận được tín hiệu ở 

bên ngoài, ta phải tiến hành tách thông tin (dữ liệu hoặc địa chỉ). Việc này được thực hiện 

bằng các vi mạch chuyên dung có chức năng thích hợp (thường thì đó là các mạch chốt – 

latch). Để hỗ trợ cho việc tách thông tin, CPU đưa ra tín hiệu ALE sao cho khi ALE=1 (mức 

cao) => báo cho bên ngoài biết tại các chân dồn kênh là thông tin về địa chỉ và khi ALE=0 

=> thì tại các chân đó là tín hiệu dữ liệu. Xung ALE được dùng để mở các mạch chốt và 

tách được các thông tin về địa chỉ bị dồn kênh. Để nâng cao khả năng tải của các bus (chống 

suy giảm tín hiệu do đảm nhận nhiều việc nuôi các mạch bên ngoài) các tín hiệu vào/ra CPU 

phải được khuếch đại thông qua các mạch đệm 1 chiều hoặc 2 chiều với các đầu ra: thường 

hoặc 3 trạng thái. 

Các mạch: 74LS373 chốt, 74LS244 khuếch đại đệm 1 chiều, 74LS245 khuếch đại đệm 2 

chiều. 

4.1.3. Mạch tạo xung nhịp 8284 

Dù cho 8088 làm việc ở chế độ Max hay chế độ Min 

thì nó vẫn luôn cần xung nhịp (xung clock) từ mạch tạo 

xung nhịp 8284. Mạch tạo xung clock ngoài việc cung 

1  18 

2  17 

3  16 

4  15 

5  14 

6  13 
7  12 

8  11 

9  10 

Vcc 

X1 

X2 

ASYN

C 

EFI 

FC 

OSC 

RES 

RESET 

CSYN 

PCLK 

AEN1 

RDY1 

READ

Y 

RDY2 

AEN2 

CLK 

GND 

Hình vẽ:Mạch 8284 
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cấp xung clock cho 8088, nó còn cung cấp xung nhịp có tần số thích hợp cho toàn hệ và nó 

còn đồng bộ tín hiệu RESET và tín hiệu READY của CPU. 

 Các tín hiệu 

 AEN1, AEN2 (Address ENable) [I]: Tín hiệu cho phép chọn đầu vào tương ứng 

RDY1, RDY2 làm tín hiệu báo trạng thái sẵn sàng của bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại 

vi. 

 RDY1, RDy2 (Bus Ready): Các tín hiệu này cùng với AEN1, AEN2 dùng để tạo 

ra các chu kỳ đợi (Tw) ở CPU. 

 

Hình vẽ: Lược đồ máy IBM PC/XT 
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WR 
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 ASYNC (Ready Synchronisation Setect) [I]: Chọn đồng bộ hai tầng hoặc đồng bộ 

một tầng cho tín hiệu RDY1, RDY2. Trong chế độ đồng bộ một tầng 

(ASYNC=1) tín hiệu RDY có ảnh hưởng tới các tín hiệu READY tới tận sườn âm 

của xung đồng hồ tiếp theo. Còn trong chế độ đồng bộ hai tầng (ASYNC = 0), tín 

hiệu RDY chỉ có ảnh hưởng đến tín hiệu READY khi có sườn xuống (sườn âm) 

của xung đồng hồ tiếp theo. 

 READY [O]: Nối đến đầu vào READY của 8088. Tín hiệu này được đồng bộ với 

các tín hiệu RDY1, RDY2. 

 X1, X2 (Crystal) [I]: Nối với 2 chân của thạch anh với tần số fx. Thạch anh này là 

một bộ phận của mạch dao động bên trong 8284 có nhiệm vụ tạo xung chuẩn làm 

tín hiệu đồng bộ cho toàn bộ hệ thống. 

 F/C (Frequency/Crystal) [I]: Dùng để chọn nguồn tín hiệu chuẩn cho 8284. Khi 

chân này ở mức cao thì xung đồng hồ bên ngoài sẽ được dùng làm xung nhịp cho 

8284, ngược lai thì xung đồng hồ của mạch dao động bên trong sẽ được chọn làm 

xung nhịp. 

 EFI (External Frequency Input) [I]: Lối vào cho xung từ bộ dao động ngoài. 

 CLK [O]: Xung nhịp, fclk = fx/3, với độ rỗng 77% nối đến chân CLK của 8088. 

 PCLK (Peripheral Clock) [O]: Xung nhip fpclk = fx/6, với độ rỗng 50% dành cho 

thiét bị ngoại vi. 

 OSC (OSC Input) [O]: Xung nhịp có tần số fx đã được khuếch đại. 

 RES (Reset Input) [I]: Chân khởi động, nối với mạch RC để 8284 có thể tự khởi 

động khi bật nguồn. 

 RESET (Reset Output) [O]: Nối vào Reset của 8088, là tín hiệu khởi động lại 

(Reset) cho toàn hệ thống. 

 CSYNC (Clock Synchronisation) [O]: Lối vào cho xung đồng bộ chung khi trong 

hệ thống có các 8284 dùng dao động ngoài tai chân EFI. Khi dùng mạch dao động 

trong thì phải nối đất chân này. 

 

4.1.4. M

ạch điều khiển bus 8288 

Vi mạch 8288 là mạch điều khiển bus, nó nhận 

một số tín hiệu điều khiển từ CPU (8088) và cung 
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Hình vẽ: 8284 nối với 8088 

 

Vcc 
S0 
S2 

MCE/PDEN 
DEN 
CEN 
INTA 
IORC 
AIOWC 

IOWC 

1  20 
2  19 
3  18 
4  17 
5  16 
6  15 

7  14 
8  13 
9  12 

10  11 

IOB 
CLK 

S1 

DT/R 
ALE 
AEN 

MRDC 
AMWC 
MWTC 

GND 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 
 

Nguyễn văn Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý-nguyenhai.dhspkt@gmail.com 55 

cấp tất cả các tín hiệu điều khiển cần thiết cho hệ vi xử lý khi CPU 8088 làm việc ở chế độ 

MAX. 

Trong đó có một số tín hiệu mang tên: 

AEN:  Address ENable 

CEN:  Command ENable 

IOB:   Input/Output Bus mode 

MRDC:  Memory ReaD Command 

MWTC:  Memory WriTe Command 

AMWC:  Advanced MWTC 

IORC:  Input/Output Read Command 

AIOWC:  Advanced IOWC 

DT/R:  Data transmit/Receive 

DEN:  Data Enable. 

MCE/PDEN: Master Cascade Enable/Peripheral Data Enable 

 Các tín hiệu của 8288 gồm: 

 S2, S1, S0 [I] (Status): Là tín hiệu trạng thái lấy trực tiếp từ CPU. Tuỳ theo các 

tín hiệu này mà 8288 sẽ tạo ra các tín hiệu điều khiển khác nhau tại các chân ra 

của nó để điều khiển sự hoạt động của các thiết bị nối với CPU (Bảng tín hiệu 

trạng thái Si của 8088 ở chế độ MAX, bao gồm cả vào và ra của các tín hiệu). 

 CLK [I] (Clock): Nối với xung đồng hồ của hệ thống (từ 8284) và dùng để đồng 

bộ các xung điều khiển đi ra từ mạch 8284. 

 ANE [I] (Address Enable): Đây là tín hiệu vào, sau khoảng thời gian trễ cỡ 150 

ms thì sẽ kích hoạt các tín hiệu điều khiển đầu ra của 8288. 

 CEN [I] (Command Enable): Tín hiệu vào để cho phép đea ra tín hiệu DEN và 

các tín hiệu điều khiển khác của 8288. 

 IOB [I] (Input/Output bus mode): Tín hiệu để điều khiển mạch 8284 làm việc ở 

các chế độ bus khác nhau. 

o Khi IOB = 1 thì 8288 làm việc ở chế độ bus vào/ra. 

o Khi IOB = 0 thì 8288 làm việc ở chế độ bus hệ thống. 

(Như trong các máy IBM PC) 

 MRDC [O] (Memory Read Command): Là tín hiệu điều khiển đoc bộ nhớ, nó sẽ 

kích hoạt bộ nhớ đưa dữ liệu ra bus. 

 MWTC, AMWC [O] (Memory Write Command – Advanced MWTC): Là các tín 

hiệu ghi bộ nhớ hoặc ghi bộ nhớ kéo dài. Chúng giống như MEMW, nhưng 

AMWC hoạt động sớm lên một chút để tạo ra khả năng cho các bộ nhớ chậm có 

thêm thời gian. 

 IORC [O] (I/O Read Command): Là các tín hiệu điều khiển đọc thiết bị ngoại vi. 

Nó kích hoạt các thiết bị ngoại vi được chọn để các thiết bị này đưa dữ liệu ra 

bus. 

 IOWC, AIOWC [O] (I/O Write Command, Advanced IOWC): Là các tín hiệu 

điều khiển ghi thiết bị ngoại vi hoặc ghi thiết bi ngoại vi kéo dài. Chúng là các tín 

hiệu giống như IOW, nhưng AIOWC hoạt động sớm lên một chút để cho các thiết 

bị ngoại vi chậm được kéo dài thêm thời gian ghi. 
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 INTA [O] (Interrupt Acknowledge): Là đầu ra để thông báo cho thiết bị ngoại vi 

biết là CPU đã chấp nhận yêu cầu ngắt (yêu cầu của thiết bị ngoại vi). Và khi này 

thiết bị ngoại vi phải đưa số hiệu ngắt ra bus dữ liệu để CPU đọc lấy. 

 DT/R [O] (Data Transmit/Receive): Là tín hiệu để điều khiển chiều của dữ liệu 

trong hệ thống là vào hay ra so với CPU. 

o DT/R = 1: CPU đọc dữ liệu. 

o DT/R = 0: CPU ghi dữ liệu. 

Trong các máy IBM PC thì tín hiệu này được nối đến chân DIR của mạch đệm 2 

chiều 74LS245 để điều khiển hướng đi của dữ liệu. 

 DEN [O] (Data Enable): Là tín hiệu để điều khiển dữ liệu trở thành bus cục bộ 

hay bus hệ thống. Trong các máy IBM PC thì tín hiệu này được sử dụng cùng với 

tín hiệu của mạch điều khiển ngắt PIC 8259 để tạo ra tín hiệu điều khiển cực G 

của mạch đệm 2 chiều 74LS245. 

 MCE/PDEN [O] (Master Cascade Enable/Peripheral Data ENable): Đây là tín 

hiệu dùng để đặt chế độ làm việc cho mạch điều khiển ngắt PIC 8259 để nó làm 

việc ở chế độ chủ (Master). 

 ALE [O] (Address Latch Enable): Là tín hiệu báo cho phép chốt địa chỉ có tại các 

chân dồn kênh A/D (A/D0 – A/D7), tín hiệu này thường nối với chân G của mạch 

chốt 74LS373 để điều khiển mạch mày chốt lấy địa chỉ. 

4.1.5. Biều đồ thời gian của các lệnh đọc/ghi 

Chu kỳ bus là một chu kỳ vận chuyển dữ liệu hoàn thành, điều này còn phụ thuộc vào số 

lượng các tín hiệu điều khiển (của CPU điều khiển hay DMAC, ...). Một chu kỳ bus thường 

tốn khoảng 4 chu kỳ xung clock. Cụ thể những hiện tượng xảy ra trong một chu kỳ bus (đã 

được đơn giản hoá) như sau: 

 T1: Trong chu kỳ này tín hiệu địa chỉ của bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi được đưa ra 

các chân địa chỉ, các chân dồn kênh A/D, A/S. Các tín hiệu điều khiển như ALE, 

DT/R, IO/M cũng được đưa ra để giúp cho việc chốt địa chỉ này (20 bit địa chỉ). 

 T2: Trong chu kỳ này, CPU 8088 đưa ra các tín hiệu điều khiển RD, hoặc WR, 

DEN (Data Enable) và các tín hiệu dữ liệu: D7 – D0 (nếu là lệnh ghi). Tín hiệu 

DEN thường dùng để mở các bộ đệm của bus dữ liệu (nếu các mạch đệm này có 

mặt trong hệ thống). Tại cuối chu kỳ T2 (và giữa mỗi chu kỳ Ti cả Tw nếu có), 

CPU lây mẫu tín hiệu READY để xử lý trong các chu kỳ tiếp theo khi nó phải 

làm việc với bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi hoạt động chậm. 

 T3: Trong chu kỳ T3, CPU dành thời gian cho bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi truy 

nhập dữ liệu. Nếu là chu kỳ đọc dữ liệu thì tại cuối T3, CPU sẽ lấy mẫu tín hiệu 

của bus dữ liệu. Nếu tại cuối chu kỳ T2 (hoặc giữa mỗi chu kỳ Ti của Tw) mà 

Cpu phát hiện ra tín hiệu READY = 0 (do bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi đưa đên) 

thf CPU tự xen vào sau T3 một vai chu kỳ T để tạo chu kỳ đợik Tw (Tw (wait) = 

n*T) nhằm kéo dài thời gian thực hiện lệnh, tạo điều kiện cho bộ nhớ hoặc thiết 

bị ngoại vi chậm có đủ thời gian hoàn thành việc ghi/đọc dữ liệu. 

 T4: Trong chu kỳ này các tín hiệu điều khiển được đưa về trạng thái không tích 

cực để chuẩn bị cho chu kỳ bus mới. Tín hiệu điều khiển WR trong khi chuyển 

trạng thái từ 0 => 1 sẽ kích hoạt việc ghi dữ liệu vào bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi. 
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Hình vẽ: Các tín hiệu của 8088 trong một chu kỳ ghi (đã được đơn giản hoá) 
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Hình vẽ: Các tín hiệu của 8088 trong một chu kỳ đọc (đã được đơn giản hoá) 

Ví dụ: 

Xét với CPU 8088 làm việc ở tần số = 5MHz, mỗi Ti kéo dài 200 ns (nano giây). 

Theo hình vẽ chu kỳ đọc bộ nhớ: việc truy nhập bộ nhớ kéo dài trong khoảng từ T1 đến 

T3 mất khoảng 600 ns. 

Ttrễ địa chỉ = 110 ns, Tgiữ R = 30 ns (thời gian giữ của dữ liệu khi đọc) 

Ttrễ đệm = 40 ns (trễ khi truyền dữ liệu qua các mạch đệm) 

==> thời gian thâm nhập = 3*T - Ttrễ địa chỉ - Tgiữ R - Ttrễ đệm = 420 ns 

==> Bộ nhớ nối với 8088/5MHz cần có thời gian thâm nhập ≤ 420 ns thì hiệu quả (8088 

không phải xen thêm các chu kỳ đợi). 

Hơn nữa, với CPU 8088 thì TRD (độ rộng xung đọc) = 325 ns, là khoảng thời gian đủ 

dài để cho bộ nhớ với thời gian thâm nhập 420 ns. 

Trong hình vẽ chu kỳ ghi dữ liệu: Cần có thời gian giữ dữ liệu tối thiểu Tgiữ W = 88 ns 

sau khi WR chuyển từ 0 --> 1. Thực tế thời gian này xấp xỉ bằng 0 đối với các bộ nhớ thông 

dụng. Độ dài xung ghi đối với 8088/5 MHz là TWR = 340 ns cũng phù hợp với các bộ nhớ 

có thời gian thâm nhập cỡ 420 ns. 
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Hình vẽ: Mạch tạo 0 .. 7 trạng thái đợi và biểu đồ thời gian 

 

4.2. Phối ghép 8088 với bộ nhớ 

4.2.1. Bộ nhớ bán dẫn 

Các vi mạch nhớ thường dùng với các hệ vi xử lý gồm: 

 ROM (Read Only Memory – Bộ nhớ cố định): Bộ nhớ loại này thường có nội 

dung được ghi săn từ khi sản xuất và chỉ có thể đọc ra nên chúng được gọi là bộ 

nhớ cố định. Loại này còn được gọi là ROM mặt nạ vì thông tin trong ROM được 

ghi thông qua một mặt nạ. Khi mất nguồn nuôi cung cấp cho vi mạch thì thông tin 

vẫn còn (nội dung trong RM không bị mất đi). 

o PROM (Programmable ROM): Loại này ra ROM trắng (chưa ghi thôngo tin) 

sau khi sản xuất. Người sử dụng có thể ghi thông tin vào ROM theo ý mình 

một lần duy nhất bằng máy nạp ROM (máy ghi ROM chuyên dụng). 

o EPROM (Erasable ROM): Loại ROM này có thể ghi (“lập trình”) bằng xung 

điện và xoá bằng tia cực tím (UV – Untra Violete), từ một máy nạp ROM. 
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o EEPROM (Electric EPROM): Giống như EPROM, nhưng việc ghi/xoá ROM 

có thể thực hiện ngay trong mạch làm việc mà không đòi hỏi phải thông qua 

máy nạp ROM. 

 RAM (Random Access Memory – Bộ nhớ ghi/đọc): Đặc trưng của loại bộ nhớ 

này là thông tin sẽ bị mất đi khi mất nguồn nuôi cấp cho vi mạch. 

o SRAM (Static RAM – RAM tĩnh): Mỗi phần tử nhớ của loại này được cấu tạo 

từ mạch lật (flip – flop) nên có đặc điểm là tác động nhanh, thông tin ổn định. 

Kèm theo đó là tốn nhiều transistor cho một đơn vị nhớ nên đắt tiền. Chúng 

thường được dùng vào những thành phần nhớ quan trọng như thanh ghi, 

cache, ... 

o DRAM (Dynamic RAM): Mỗi phần tử nhớ của loại này được cấu tạo từ một 

tụ điện nhỏ, được chế tạo bằng công nghệ PMOS. Loại này có đặc điểm là tác 

động chậm, thông tin không ổn định vì có sự dò điện tích giữa 2 bản tụ (1: tụ 

được tích điện, 0: tụ không được tích điện) nên cần các mạch phụ trợ để bù lại 

lượng điện tích bị dò – gọi là các mạch làm tươi. Loại này rẻ hơn SRAM và có 

thể sản xuất vi mạch nhớ với dụng lượng lớn. 

Một bộ nhớ (hay một modul nhớ nói chung) được cấu tạo (tạo nên) từ nhiều vi mạch nhớ 

ghép lại. Mỗi vi mạch nhớ thường 

có cấu tạo như sau: 

Am-1 – A0: m bit địa chỉ 

Dn-1 – D0: n bit dữ liệu 

Dung lượng tính theo bit: 2
m

*n 

(bits). 

Nếu n = 8 thì dung lượng là: 2
m

 

(bytes) 

WR [I] (WRite): Tín hiệu điều 

khiển ghi, với ROM thường là 

WE: Write Enale 

RD [I] (ReaD): Tín hiệu điều 

khiển đọc, với ROM thường là OE: Output Enale 

CS [I] (Chip Select): Tín hiệu chọn chip, với ROM thường là CE: Chip Enale 

 Nhóm tín hiệu địa chỉ (Am-1 – A0): Dùng để chọn ra ô nhớ cụ thể được ghi/đọc. 

Các ô nhớ có độ dài khác nhau tuỳ từng loại vi mạch nhớ, từng nhà sản xuất: 1, 4, 

8, ... bit. Số lượng các đường dây địa chỉ xác định dung lượng của vi mạch nhớ. 

Dung lượng = 2
m
 (ô nhớ). 

Nếu m = 10 thì dung lượng là: 2
10 

= 1 Kilo ô nhớ (kilo = 1024) 

Nếu m = 20 thì dung lượng là: 2
20

 = 1 Mega ô nhớ (kilo = 1024*1024 = 1048576) 

 Nhóm tín hiệu dữ liệu (Dn-1 – D0): Các đường tín hiệu này là đầu ra đối với vi 

mạch ROM và là vào/ra đối với vi mạch RAM, cũng có thể đặt riêng nhóm đường 

vào và ra của các tín hiệu này, khi nối vào bus dữ liệu: là nối chung vì các mạch 

nhớ thường có đầu ra đữ liệu 3 trạng thái. Số đường dữ liệu (n) xác định độ dài 

của ô nhớ (ngăn nhớ – từ nhớ). Thường ghi rõ 1Kx8 hoặc 16Kx4 hoặc 1Kx1. 

A0     D0 

A1     D1 
 
 
 

Am-1   Dn-1 

 

WE 

OE 

CS 

WR

RD 

 
RD 

RD 

CS 

Address Data 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 
 

Nguyễn văn Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý-nguyenhai.dhspkt@gmail.com 61 

 Tín hiệu chọn vi mạch: Người ta thường dùng ký hiệu CS (Chip Select) cho các 

vi mạch RAM và CE (Chip Enable) cho các vi mạch ROM. Tín hiệu này dùng để 

chọn ra (cho phép) vi mạch nhớ nào trong bộ nhớ làm việc thì mới tiến hành 

ghi/đọc ô nhớ của vi mạch đó. Tín hiệu này thường được nối với đầu ra của mạch 

giải mã địa chỉ. Khi một số vi mạch nhớ có tín hiệu này ở trạng thái không tích 

cực thì bus dữ liệu của nó (Am-1 – A0) bị treo (trạng thái trở kháng cao). 

 Nhóm tín hiệu điều khiển: Các tín hiệu điều khiển đọc RD và WR (OE và WE đối 

với ROM) luôn ngược pha nhau để cho phép dữ liệu từ bus dữ liệu được đi vào bi 

mạch hoặc ngược lại từ vi mạch nhớ ra bus dữ liệu. Cũng có những RAM chỉ có 1 

đường tín hiệu điều khiển cho cả ghi và đọc: R/W. Khi này: R/W=1: đọc, R/W=1: 

ghi. 

Một đặc trưng quan trọng của vi mạch nhớ là thời gian thâm nhập tac (taccess). Có thể 

định nghĩa rằng thời gian thâm nhập của một vi mạch nhớ là khoảng thời gian kể từ khi có 

(xung) địa chỉ trên bus địa chỉ cho đến khi dữ liệu ra ổn định trên bus dữ liệu. Thông số này 

phụ thuộc vào công nghệ chế tạo vi mạch nhớ. 

Với công nghệ lưỡng cực, có thể sản xuất các vi mạch nhớ có tac = 10 – 30 ns. 

Với công nghệ MOS, có thể sản xuất các vi mạch nhớ có tac lớn hơn, cỡ 150 ns hoặc 

hơn nữa. 

 Bộ nhớ EPROM 

Các vi mạch EPROM thông dụng tồn tại dưới nhiều kiểu khác nhau. Hệ 27xxx có một số 

loại sau: 

2708 (1Kx8); 27256 (32Kx8); 

2732 (2Kx8); 27512 (64Kx8); 

2764 (8Kx8); 27128 (16Kx8); 

Với tac = 250 – 450 ns tùy từng loại cụ thể. 

Ví dụ: Xét vi mạch nhớ EPROM 2716 có tac = 450 ns. Vậy để ghép với bộ vi xử lý 8088 

– 5 MHz cần có thêm các chu kỳ đợi (Tw). Ngược lại mạch 2716-1 lại có tac = 250 ns nên 

không cần có thêm các chu kỳ đợi. 

Chú ý: Trong chế độ duy trì công suất tiêu thụ của mạch giảm được tới 75% so với công 

suất tiêu thụ khi nó ở chế độ tích cực. 

Bộ nhớ EPROM 2716 (2Kx8) 

x: Don‟t care 

 

Chân 

(pins) 

Chế độ 

(Mode) 

CE/PGM OE 
Vpp 

[V] 

Vcc 

[V] 
D7–D0 

Đọc 0 0 +5 +5 Dout 

Duy trì 1 x +5 +5 HZ 

Ghi 

Xung ghi 

kéo dài 

50 ns 

1 +25 +5 Din 

Kiểm 

tra ghi 
0 0 +25 +5 Dout 

Cấm 

ghi 
0 1 +25 +5 HZ 

WR

RD 

 
RD 

RD 

CS 

A11-A0 D7-D0  

 

 

 
OE 
CE 

PGM (Vpp) 
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HZ: Trạng thái trở kháng cao. 

A10-A0: 11 bit địa chỉ. 

D7-D0: 8 bit dữ liệu. 

OE (Output Enable): Cho phép đưa dữ liệu ra. 

CE/PGM: Chọn chip/điều khiển ghi. 

Vpp: Điện áp ghi. 

 Bộ nhớ SRAM (RAM tĩnh) 

Bộ nhớ được cấu tạo từ các phần tử nhớ là các mạch lật (flip – flop) nên nó sẽ lưu giữ 

thông tin một cách ổn định chừng nào nó còn được cấp điện (nguồn nuôi). Các bộ nhớ 

SRAM và các bộ nhớ EPROM có dung lượng bằng nhau thường có cách tổ chức (bố trí) các 

chân giống nhau để dễ dàng thay thế cho nhau trong quá trình phát triển hệ thống. 

Trong thực tế đã tồn tại các mạch nhớ SRAM với dung lượng: 

32Kx8 (62256 LP – 10), tac = 100ns, công nghệ CMOS. 

SRAM được chế tạo theo công nghệ lưỡng cực (8KB – 128 KB) có thời gian trao đổi dữ 

liệu (thâm nhập): tac = 15 ns. 

Ví dụ: Xét vi mạch nhớ SRAM TMS 4014 

(2Kx8), tac = 250 ns. 

A10-A0 : 11 bit địa chỉ 

D7-D0 : 8 bit dữ liệu 

OE/WE : Cho phép đọc/cho phép ghi. 

CS  : Chọn chip. 

 Bộ nhớ DRAM (RAM động) 

Bộ nhớ DRAM được cấu tạo từ các phần tử nhớ là các tụ điện. Nó lưu trữ thông tin bằng 

cách nạp tụ (1) hay không nạp (0) điên tích trên tụ. Vì có sự dò điện tích trên 2 bản cực tụ 

điện mà thông tin lưu trữ trong bộ nhớ loại này không ổn định. Vì vậy DRAM cần được làm 

tươi (refresh) bằng cách ghi hay đọc lại DRAM theo chu kỳ sau mỗi quãng thời gian khoảng 

15,6 s. Các mạch nhớ SRAM cần có thêm các mạch logic phụ để đảm bảo điều khiển việc 

làm tươi nên việc phối ghép nó với bộ vi xử lý là rất phức tạp. Nhưng DRAM có ưu điểm là 

có thể chế tạo được một số lượng rất lớn các phần tử nhớ trên một đơn vị diện tích (vì mỗi 

phần tử nhớ cần rất ít transistor – 1). Và vì vậy các vi mạch nhớ này cũng cần rất nhiều chân 

địa chỉ. Để giảm bớt số chân địa chỉ trên vi mạch nhớ (để dễ chế tạo mạch in và lắp ráp) 

người ta thường chia địa chỉ thành 2 nhóm là địa chỉ hàng và địa chỉ cột và dồn kênh chúng 

trên các chân địa chỉ. Vì vậy các phần tử nhớ của bộ nhớ được tổ chức theo ma trận mà mỗi 

ô nhớ là một phần tử của ma trận nhớ. Việc dồn kênh địa chỉ trên các chân địa chỉ cần thêm 

các tín hiệu báo thời điểm nào là địa chỉ hàng và thời điểm nào là địa chỉ cột trên các chân 

địa chỉ, các tín hiệu đó là: 

RAS (Row Access) : Cho phép chốt địa chỉ hàng. 

CAS (Column Access): Cho phép chốt địa chỉ cột. 

WR

RD 

 

RD 

RD 

CS 

A10-A0 D7-D0  

 
TSM 

4014 

OE 

CE 

PGM (Vpp) 
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Các mạch nhớ DRAM thường được chế tạo với 

độ dài 1 hoặc 4 bit trên một ngăn nhớ. Thực tế đã có các mạch nhớ 1Mx1, 4Mx1, 16Mx1 và 

chúng được xây dựng thành các modul nhớ kiểu SIMM (Single Inline Memory Modul) hay 

SIP (Single Inline Package) dùng trong các máy 80268, 80386, ... 

4.2.2. Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ 

Mỗi vi mạch nhớ hay một modul nhớ khi ghép với bộ vi xử lý cần phải được bộ vi xử lý 

tham chiếu tới một cách chính xác khi thực hiện các thao tác ghi/đọc. Có nghĩa là mỗi 

“modul” nhớ cần được gán cho một vùng không gian riêng biệt cụ thể (trong không gian 

quản lý chung của bọ vi xử lý), có địa chỉ xác định. Việc gán địa chỉ cụ thể cho modul nhớ 

được thực hiện nhờ một xung chọn chip từ mạch giải mã địa chỉ. Việc phân chia không gian 

tổng thể của bộ vi xử lý thành các vùng khác nhau dành cho các mục đích khác nhau gọi là 

phân vùng bộ nhớ. 

Ví dụ: 

Với 8088 vì có 20 bit địa chỉ (A19 – A0) nên không gian tổng thể dành cho bộ nhớ là 2
20

 

= 2
10

*2
10

 = 1 MB (1 byte/ngăn nhớ). Trong không gian tổng thể đó: 

1) Vùng không gian 1 KB đầu, kể từ địa chỉ thấp nhất: 00000h – là phải được 

dành cho RAM vì tại đây phải có chỗ dành cho bảng vector ngắt gồm 256 

(ngắt)*4 (byte)= 1KB). 

2) Vùng nhớ có địa chỉ FFFF0h thì nhất thiết phải được dành cho ROM hoặc 

EPROM – chứa chương trình khởi động hệ thống. Vì sau khi bật nguồn, CS sẽ 

mạng giá trị FFFF0h (là địa chỉ 

khởi động của CPU). 

Bộ giải mã địa chỉ để tạo ra xung chọn chip 

thường có cấu tạo như hình vẽ bên: 

Đầu vào bộ (mạch) giải mã là các tín hiệu địa 

chỉ và các tín hiệu điều khiển khác nữa (nếu cần 

thiết). Các tín hiệu địa chỉ gồm các bit địa chỉ có 

quan hệ nhất định với các tín hiệu chọn chip ở 

đầu ra. Tín hiệu điều khiển thường là tín hiệu 

IO/M dùng để phân biệt đối tượng mà bộ vi xử 

lý chọn làm việc là bộ nhớ hay thiết bị vào/ra (I/O device). Mạch giải mã là khâu gây ra việc 

trễ thời gian từ bộ vi xử lý đên thiết bvị ngoại vi mà trong khi chọn mạch nhớ/thiết bị ngoại 

vi ta cần tính đến. Tuỳ theo quy mô (yêu cầu) của mạch giải mã mà ở đầu ra ta có thể có 

nhiều tín hiệu chọn chip (CS). 

Giải mã đầy đủ cho một modul nhớ yêu cầu ta phải đưa đến đầu vào của mạch giải mã 

các tín hiệu địa chỉ sao cho tín hiệu đầu ra của nó chỉ chọn riêng mạch nhớ đã định trước. 

RAS 

CAS 

A7-A0 

Hình vẽ: DRAM TMS 4464 (64Kx8) 
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RD 

 

RD 

RD 

A7-A0 D7-D0  

 
TSM 

4464 

OE 

CE 

CAS RAS 

 
 
 

Address 

Decode 

Address 

Control 

CS0 

CS1 

CSn-1 

Hình vẽ: Sơ đồ khối giải mã địa chỉ cho 

modul nhớ 
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Trong trường hợp này ta phải dùng tổ hợp đầy đủ cả các đầu và địa chỉ tương ứng để chọn 

mạch nhớ. Nếu ta bỏ bớt đi một tín bit địa chỉ nào đó thì đó là việc giải mã thiếu cho modul 

nhớ, vì xung chọn chip ở đầu ra mạch giải mã ngoài việc chọn mạch nhớ ở vùng đã định sẽ 

có thể chọn ra các mạch nhớ ở vùng khác nữa. Vậy, việc giải mã thiếu thì có thể tiết kiệm 

được linh kiện khi xây dựng mạch giải mã nhưng lại không đảm bảo tính đơn trị theo ý 

nghĩa của việc giải mã. 

Trong thực tế, thông thường khi thiết kế mạch giải mã địa chỉ cho modul nhớ người ta 

thường tính dôi ra một chút để dự phòng sự phát triển tăng thêm dung lượng của bộ nhớ mà 

vẫn có thể tận dụng (sử dụng) được mạch giải mã sẵn có. 

 Xây dựng mạch giải mã bằng các mạch NAND (các mạch logic đơn giản) 

Bằng các gates logic kiểu NAND, ta có thể xây dựng được mạch giải mã địa chỉ đơn 

giản với số lượng tín hiệu chọn chip ở đầu ra là hạn chế. Ta phải đưa đến đầu vào của mạch 

cửa NAND nhiều lối vào một tổ hợp thích hợp của các bit địa chỉ để nhận được ở đầu ra của 

nó tín hiệu chọn chip cho modul nhớ. 

Ví dụ: Cho modul nhớ SRAM có dung lượng 32 KB (32Kx8). Xây dựng mạch giải mã 

để ghép modul trên với 8088 tại địa chỉ 08000h. 

Chú ý: Một địa chỉ bắt đầu cho một modul nhớ cần đảm bảo sao cho có giá trị các bit 

địa chỉ đưa vào modul nhớ để chọn ra ô nhớ cần tham chiếu phải bằng 0, chúng sẽ “chạy” 
lần lượt tới 1 để chọn hết đủ tất cả các ô nhớ. 

Giải: 

Modul nhớ 32 KB cần có 15 bit địa 

chỉ để chọn các ô nhớ. 

Không gian địa chỉ của 8088 gồm 20 

bit địa chỉ: A19 – A0. 

Nên phải sử dụng các bit địa chỉ 

thấp: A14 – A0 để đưa vào modul nhớ, 

còn lại 5 bit địa chỉ phần cao và các tín 

hiệu điều khiển IO/M sẽ đi vào mạch 

giải mã. Vậy ta có sơ đồ như sau: 

Triển khai địa chỉ của modul nhớ ta 

có: 

0000 1000 0000 0000 0000=08000h 

0000 1000 0000 0000 0001=08001h 

… 

0000 1111 1111 1111 1111=0FFFFh 

Phần cố định  Phần thay đổi 

Các tín hiệu điều khiển vào mạch NAND nhiều đầu vào phải đồng thời bằng 1 thì đầu ra 

CS = 0. 

Vậy ta có sơ đồ như bên: 

 

 

 

SRAM 

32KB 

NAND 

A14 – A0 

D7 – D0 

WR 

RD 

A19 – A15 

IO/M 

CS 

NAND 

A15 

CS A16 

A17 

A18 

A19 

IO/M 
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Hoặc ta có thể sử dụng các mạch logic đơn 

giản khác để xây dựng mạch giải mã sau cho có 

nhiều đầu ra CS = 0 như sau: 

Kết luận: Để thực hiện mạch giải mã kiểu này, 

có nhiều cách sắp xếp các phần tử logic (gates) để 

đưa ra được tín hiệu CS = 0 ở đầu ra. Tuy nhiên 

người thiết kế cần phân tích hàm đầu vào và tín 

hiệu đầu ra và tối giản các phần tử để sao cho số 

lượng các gates logic sử dụng trong mạch giải 

mã là ít nhất (tối ưu mạch giải mã). Ví dụ, mạch 

giải mã trên có thể thay thế bằng mạch giải mã 

bên: 

Mạch này cũng thực hiện đúng yêu cầu như 

mạch giải mã trên, tuy nhiên tốn nhiều phần tử 

gates logic hơn nên chưa tốt. 

Giải thích: Trong mạch giải mã cho modul nhớ này, xung chọn chip (CS) sẽ có tác động 

(CS = 0 – tích cực thấp) khi ta truy xuất bộ nhớ (ghi/đọc) tại địa chỉ nằm trong phạm vi 

08000h – 0FFFFh, 5 bit địa chỉ phần cao (A19 – A15) phối hợp cùng tín hiệu điều khiển 

IO/M (= 0 để chỉ ra sẵn sàng truy xuất bộ nhớ) để tạo ra xung chọn chip cho modul nhớ. 

Mỗi ô nhớ cụ thể trong 32 KB của modul nhớ sẽ do các bit thấp còn lại (A14 – A0) của bus 

địa chỉ chọn ra. Để kiểm chứng nhanh điều này ta thấy bit địa chỉ A15 để chọn ra vùng nhớ 

32 KB, bit A16 để chọn ra vùng nhớ 64 KB, ... các vùng nhớ này nằm rải rác nhau trong 

không gian nhớ 1 MB. 

 Xây dựng mạch giải mã bằng mạch giải mã chuyên dụng 74LS138 

Khi ta muốn có nhiều đầu ta chọn chip (CS) ở đầu ra mạch giải mã mà vẫn dùng các 

mạch logic đơn giản thì thiết kế sẽ trở nên rất cồng kềnh do số lượng các gates tăng lên. 

Trong trường hợp đó người ta thường sử dụng mạch giải mã chuyên dụng có sẵn. Một trong 

các mạch giải mã kiểu đó hay được sử dụng là 74LS138. Đây là mạch giải mã 3 – 8 (vào 3, 

ra 8). 

Sơ đồ khối của 74LS138 và bảng trạng thái 

 

 

A   y0 

B   y1 

C   y2 

y3 

y4 

G2A y5 

G2B y6 

G1  y7 

A15 

CS 

A16 

A17 

A18 

A19 
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A15 

CS 

A16 
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Các đầu vào 
Các đầu ra 

chọn Cho phép 

C B A G2B G2A G1 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

x x x 1 x x 1 1 1 1 1 1 1 1 

x x x x 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 

x x x x x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ví dụ: Xây dựng 

mạch giải mã cho 

một vùng nhớ 64 KB 

bắt đầu từ địa chỉ 

B0000h đến BFFFFh 

(vùng này có chứa 

vùng RAM màn 

hình) cho các vi 

mạch nhớ SRAM 

8Kx8. Vậy cần 8 vi 

mạch đã cho ghép lại. 

Giải: Modul nhớ 

64 KB (gồm 8 vi 

mạch SRAM 8Kx8 

ghép lại) cần 16 

đường địa chỉ để 

chọn ra các ô nhớ 

riêng trong đó, còn 4 đường địa chỉ sẽ được tổ hợp cùng tín hiệu điều khiển IO/M để chọn 

cho vi mạch 74LS138. Sơ đồ như trên 

Trong ví dụ này ta thấy bit địa chỉ A13 có thể chọn ra các vùng nhớ 8K (bằng dung 

lượng vi mạch) nằm rải rác trong không gian nhớ của 8088. Vì vậy ta có thể dùng nó như 

đầu vào chọn A của 74LS138, cùng với các bit địa chỉ A14, A15 tại các chân B và C ta sẽ 

chọn ta được 8 vùng nhớ liền nhau (64 KB = 8x8KB). Vấn đề còn lại định vị vùng 64 KB 

này vào địa chỉ B0000h của không gian nhớ 1 MB. Điều này có thể thực hiện một cách dễ 

dàng bằng cách dùng tổ hợp 4 bit địa chỉ phần cao còn lại: A19...A16 = 1011. Thấy A18 = 

0, đưa vào đầu vào cho phép G2A, tín hiệu IO/M ở mức thấp ==> đưa vào G2B, còn lại 

A16, A17, A19 = 1 ==> đưa qua mạch AND 3 đầu vào để có đầu ra = 1 duy nhất gửi đến 

G1 của 74LS138. 

 Xây dựng mạch giải mã bằng PROM 

A   y0 

B   y1 

C   y2 

y3 

y4 

G2A  y5 

G2B  y6 

G1   y7 

 

 

SRAM 
8Kx8 

A13 

A14 

A15 

A16 

IO/M 

A17 
A19 

B000-B1FFF 

RD 

WR 

CS0 

D7-D0 

Các chân chọn chip cho 

7 vi mạch nhớ SRAM 8Kx8 còn lại 

BE000-BFFFF 

A18 

A12-A0 

Hình vẽ: Mạch giải mã cho modul nhớ 64 KB dùng 74LS138 
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Trong ví dụ trước ta thấy mạch giải mã chuyên dụng sẵn có 74LS138 có số lượng đầu 

vào địa chỉ và đầu vào cho phép là hạn chế. Nếu ta có số lượng đầu vào cho địa chỉ là lớn 

mà lại phải giải mã đầy đủ thì để xây dựng bộ giải mã hoàn chỉnh ta vẫn phải dùng thêm các 

gates logic phụ. Đó chính là lý do để người ta thay thế các bộ giải mã kiểu này bằng các bộ 

giải mã bằng PROM hoặc PLA (Programmable Logic Array – mảng logic lập trình được), 

với ưu điểm là chúng có rất nhiều các bit đầu vào cho địa chỉ và vì vậy rất thích hợp trong 

các hệ vi xử lý có bộ vi xử lý tiên tiến – có không gian địa chỉ rất lớn. 

Ta lấy lại ví dụ trong phần trước, có nghĩa là xây dựng mạch giải mã dùng PROM cho 

vùng nhớ 64 KB (8KBx8). Ta sử dụng loại PROM TPB28L42 với dung lượng 512 byte để 

làm bộ giải mã. Ta có bảng mẫu các bit để ghi vào PROM TPB28L42 cho ví dụ cụ thể này 

như sau: 

 

Các đầu vào Các đầu ra 

G A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 Các địa chỉ khác  1 1 1 1 1 1 1 1 

Bảng mẫu các bit ghi PROM theo yêu cầu ví dụ 

Theo bảng mẫu các 

bit ta thấy để thực hiện 

giải mã cho bộ nhớ theo 

yêu cầu trong ví dụ 

trước, ta mới chỉ dùng 

hết 8 byte đầu tiên trong 

tổng số 512 byte của 

PROM TPB28L42 

(tương ứng để chọn ra 8 

vùng nhớ 8KB). Các ô 

nhớ còn lại của PROM 

vì thế mà đều chứa cùng 

một giá trị như nhau là 

FFh (không nên là 00h 

để khỏi xảy ra chọn 

nhầm một vùng nhớ (1 

địa chỉ) nào đó). 

So với cách thực 

hiện dùng 74LS138, ta thấy không phải dùng đến các gates logic phụ, điều đó làm giảm 

đáng kể kích thước của bộ giải mã. 

A1  O0 

A2  O1 

A3  O2 

A4  O3 

A5  O4 

A6  O5 

A7  O6 

A8  O7 

 

 

SRAM 
8Kx8 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A19 

B000-B1FFF 

RD 

WR 

CS0 

D7-D0 

Các chân chọn chip cho 

7 vi mạch nhớ SRAM 8Kx8 còn 

lại 

BE000-BFFFF 

A12-A0 

Hình vẽ: Mạch giải mã cho modul nhớ 64 KB dùng PROM 

A18 
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Trong các máy vi tính cá nhân thương phẩm ngày nay, việc phân vùng và giải mã điạ chỉ 

cho bộ nhớ đã được thực hiện hoàn chỉnh. Việc nâng cấp, bổ xung các modul (DRAM) vào 

hệ thống cũng được các nhà sản xuất tính toán từ trước để tạo thuận lợi tối đa cho người sử 

dụng. Ngày nay khi mở vỏ hộp máy tính (case), trên mainboard ta thường thấy 2-3 khe cắm 

DRAM có sẵn, cho phép ta bổ xung hoặc sử dụng bất kỳ khe cắm nào trong số đó vì trên 

mainboard đã có sẵn mạch giải mã cho các modul RAM cắm vào. 

 

4.2.3. Phối ghép 8088 với bộ nhớ 

Sau khi đã biết một số phương pháp giải mã cho bộ nhớ, ta sẽ thực hiện phối ghép 8088 

– 5 MHz với bộ nhớ. Có thể nói rằng nếu không có sự chênh lệch về tốc độ thâm nhập bộ 

nhớ và tốc độ của CPU thì việc phối ghép CPU với bộ nhớ chỉ đơn giản là giải mã cho mạch 

nhớ. Phần lớn các trường hợp, điều này có thể đúng với các mạch nhớ RAM và các mạch 

nhớ EPROPM có thời gian thâm nhập  250 ns, cách phối ghép CPU với các mạch này về 

cơ bản là giống nhau. Đối với các mạch nhớ ROM và EPROM có thời gian thâm nhập lớn 

(ví dụ như: 2716, 2732, ... với tac = 450 ns) thì khi phối ghép với CPU 8088 – 5MHz ta cần 

tính toán thận trọng hơn. 

Trong phần đầu chương, tại ví dụ khi xét CPU 8088 – 5MHz thì mỗi Ti kéo dài 200 ns. 

Theo biểu đồ thời gian đọc bộ nhớ (đã đơn giản hoá) thì việc đọc bộ nhớ kéo dài từ T1 đến 

T3 mất 600 ns. 

Ttrễ địa chỉ = 110 ns, Tgiữ R = 30 ns (thời gian giữ của dữ liệu khi đọc) 

Ttrễ đệm = 40 ns (trễ khi truyền dữ liệu qua các mạch đệm) 

==> thời gian thâm nhập = 3*T - Ttrễ địa chỉ - Tgiữ R - Ttrễ đệm = 420 ns 

Và kết luận: Bộ nhớ ghép với 8088 – 5MHz cần có thời gian thâm nhậơ bộ nhớ (tac)  

420 ns thì hiệu quả, ngược lại nếu tac  420 ns thì 8088 phải xen thêm các chu kỳ đợi (Tw). 

Vậy nếu muốn ghép EPROM 2732 có tac = 450 ns vào không gian nhớ của CPU 8088 – 

5MHz thì phải có cách báo cho CPU xen thêm chu kỳ đợi Tw. Sau đây là sơ đồ mạch phối 

ghép EPROM 2732 có thêm mạch NAND để tạo tín hiệu cho phép mạch giải mã và tín hiệu 

yêu cầu đợi để đưa đến chân RDY1 của 8284. Như vậy, mỗi khi 8088 đọc EPROM 2832 thì 

một chu kỳ đợi sẽ được xen thêm.  
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Việc đặt modul nhớ này vào địa chỉ nào trong không của 8088 là do việc thực hiện mạch 

giải mã địa chỉ để tạo ra tín hiệu CS. Nó được quyết định bởi các bit từ A19 – A15 và tín 

hiệu điều khiển IO/M. 

Việc phối ghép SRAM với 8088 thường đơn giản hơn so với ROM (nói chung) có tốc độ 

thâm nhập thấp (tac lớn) vì SRAM có tac nhỏ nên không cần có mạch xen thêm các chu kỳ 

đợi Tw. 

 Kiểm tra Parity để phát hiện lỗi trong bộ nhớ RAM 

Bộ nhớ bán dẫn DRAM dùng cho các máy tính cá nhân ngày nay có giá ngày càng giảm 

nên người ta đưa vào sử dụng các bộ nhớ DRAM với dung lượng ngày càng lớn và vì vậy 

việc kiểm tra parity để phát hiện lỗi trong thiết bị nhớ là hết sức cần thiết. Cụ thể, người ta 

dùng thêm 1 bit (bit thứ 9) để làm bit kiểm tra parity cho 8 bit dữ liệu – người ta so sánh bit 

parity khi ghi và khi đọc để phát hiện lỗi. Thực tế có thể dùng một trong hai kiểu parity là 

parity chẵn (even parity) và parity lẻ (odd parity). 

Parity chẵn: Khi tổng số bit 1 trong 8 bit dữ liệu là chẵn thì ghi vào bit thứ 9 số 0, ngược 

lại thì ghi 1 (bit parity = xor (8 bit dữ liệu)). 

Parity lẻ: Khi tổng số bit 1 trong 8 bit dữ liệu là lẻ thfi ghi vào bit thứ 9 số 0, ngược lại 

thì ghi 1 (bit parity = xor (8 bit dữ liệu) xor1). 

Mặc dù công việc trên có thể thực hiện bằng chương trình tuy nhiên nếu thực hiện bằng 

phần cứng thì cho kết quả nhanh hơn rất nhiều. Trong thực tế, người ta đã chế tạo ra các vi 

mạch chuyên dụng thực hiện công việc trên khi kiểm tra parity nhằm xác định lỗi của bộ 

nhớ khi hoạt động (ghi/đọc). Một trong những vi mạch loại này là mạch tạo parity và phát 

hiện lỗi 74AS280. 

Số bit 1 trong các đầu vào: 

A-I 

Đầu ra 

even old 

0, 2, 4, 6, 8 1 0 

1, 3, 5, 7, 9 0 1 

Hình vẽ: Sơ đồ ghép nối EPOM 2732 với 8088 

A   y0 

B   y1 

C   y2 

y3 

y4 

G2A  y5 

G2B  y6 

G1   y7 

A12 

A13 

A15 

IO/M 

B000-B1FFF 

RD 

CS0 

D7-D0 

Các chân chọn chip cho 

7 vi mạch nhớ SRAM 8Kx8 còn 

lại 

BE000-BFFFF 

A19-A15 

A11-A0 

Bộ Tạo Tw 

Tới RDY1 

của 8284 

+5V 

 

 

EPROM 

2732 

OE 
CE 

even 
A 

B 

74A280 

 

I 

old 

9 bit 

dữ liệu vào 
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even = xor(A-I); old = (xor(A-I))xor1 

Hình vẽ: Sơ đồ khối và bảng trạng thái của 74AS280 

Dưới đây là sơ đồ tổng thể của một bộ nhớ SRAM trong thực tế có sử dụng vi mạch 

74AS280 để tạo và kiểm tra parity. Nếu có sai parity do có lỗi tại bộ nhớ trong khi ghi/đọc 

thì lỗi này được dùng để tạo ra yêu cầu ngắt không che được NMI gửi đến CPU. Trong sơ 

đồ có sử dụng thêm 4 mạch nhớ 4044 (là loại có dung lượng 4Kx1) để ghi các bit parity. 

Các vi mạch nhớ này được giải mã (chọn) thông qua ẵ mạch giải mã 74LS139 (mạch giải 

mã này gần giống 74LS138, nó được tách làm 2 nửa làm việc độc lập nhau). Trong sơ đồ 

này, ta sử dụng parity chẵn, tức là khi số bit 1 tại các đầu vào từ A đến H của 74LS280A là 

chẵn (I nối đất = 0) thì ta ghi 1 vào bộ nhớ parity, ngược lại ta ghi 0. Khi đọc dữ liệu, bit 

parity được đưa đến đầu vào I của 74LS280B, như vậy nếu các bit đầu đọc được tại các 

chân từ A đến H (dữ liệu) không đổi thì đầu ra Σ even của 74LS280B = 0 nên không xuất 

hiện yêu cầu ngắt NMI. 

Với sơ đồ này ta chỉ có thể phát hiện sai tại 1 bit nào đó (là đặc điểm của parity) của byte 

nhớ (Nếu sai tại 2 bit thì parity không phát hiện được). 

Trong thực tế tồn tại những mạch phức tạp hơn cho phép phát hiện và sửa sai ghi thêm 

vào byte dữ liệu nên có khả năng phát hiện sai tại 2 bit và tự động sửa sai được tại 1 bit lỗi 

(nếu chỉ lỗi tại 1 bit). 

Việc ghép bộ vi xử lý 8088 – 5MHz (vi xử lý nói chung) với DRAN là phức tạp hơn vì 

cần có thêm các mạch dồn kênh địa chỉ và mạch làm tươi (refresh). Thông thường, để cho 

thông tin lưu trên DRAM là chính xác (được bảo toàn) thì ta phải làm tươi DRAM định kỳ 

sau mỗi 15,6 s/lần. 

Các mạch DRAM thường có 2 chế độ làm tươi: 

Làm tươi cả mảng: một mảng các phần tử nhớ gồm 128 đến 256 (thậm chí 512) hàng 

được chọn ra để làm tươi cứ 2 – 4 ms (hoặc 8 ms) trên một lần. 

Làm tươi từng hàng: với tốc độ sao cho đảm bảo mỗi phần tử nhớ đều được làm tươi 

trong giới hạn 15,6 s/lần. 

Việc làm tươi được thực hiện bằng cách ghi hoặc đọc một loạt các ô nhớ. Số lương bit 

được làm tươi đồng thời phụ thuộc vào tổ chức bên trong của mỗi mạch nhớ. Một “chu kỳ 

làm tươi đặc biệt” là một chu kỳ khi việc làm tươi là công việc nội bộ của DRAMvà được 

hoàn tắt trong khi các thành phần (bộ phận) khác của bộ nhớ vẫn đang làm việc (trong suốt 

đói với CPU và hệ thống). Điều này được thực hiện bằng việc đưa ra các địa chỉ hàng và 

xung RAS nhằm chọn ra một hàng các phần tử cần được làm tươi (RAS only refresh). Xung 

RAS sẽ khiến cho dòng định chọn làm tươi được đọc và ghi lại. Địa chỉ làm tươi được lấy từ 

một bộ đếm 7,8 (hoặc 9) bit tuỳ theo kích thước của mạch nhớ cần làm tươi. Nội dung của 

bộ đếm này được tăng lên sau mỗi chu kỳ làm tươi sao cho tất cả các dòng đều được làm 

tươi trong thời gian đã định. Kiểu làm tươi này còn được gọi là làm tươi ẩn vì trong lúc làm 

tươi một vùng DRAM nào đó thì bộ vi xử lý vẫn ghie/đọc ở vùng nhớ khác. 
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Đối với DRAM, nói chung các nhà chế tạo đã cấu trúc mạch sao cho thời gian làm tươi 

một phần tử nhớ là 15,6 s/lần. 

Khi phối ghép DRAM với bộ nhớ ta cần thực hiện: 

 Dồn kênh 2 loại địa chỉ cho mỗi mạch nhớ và cung cấp xung cho phép chốt 2 loại 

địa chỉ trên là RAS và CAS. 

 Cung cấp các tín hiệu điều khiển ghi/đọc bộ nhớ. 

 Làm tươi mỗi hàng trong thời gian đảm bảo yêu cầu không mất mát thông tin. 

 Đảm bảo không có tranh chấp trong hoạt động bình thường của vi xử lý với công 

việc làm tươi. 

Để đơn giản các công việc khi phối ghép DRAM với vi xử lý, các nhà sản xuất vi mạch 

nhớ DRAM đã cung cấp các “bộ điều khiển DRAM” thực hiện các chức năng của mạch dồn 

kênh cho địa chỉ hàng, cột và mạch làm tươi mà không ảnh hưởng nhiều đến sự hoạt động 

bình thường của hệ vi xử lý. 

 

Các chân tín hiệu của bộ điều khiển DRAM TMS 4500A: 

 RA7 – RA0 (Row Address) [I]: Địa chỉ hàng, thường được nối với Address bus 

tại các chân địa chỉ phần thấp: A7 – A0. 

 
 

Tạo nhịp 
Và 

điều khiển 

 
 

 

MUX 

Counter 

Row Addr latch 

Col Addr latch 

CS Latch 

Trọng tài 

Tạo xung 

Làm tươi 

RAS0 

RAS1 

CAS 

RDY 

RA7-RA0 

CA7-CA0 

ALE 

ALE 

REN1 

CS 

TWST 

FS0 

FS1 

CLK 

MA7-MA0 

ACW 

ARC 

REFREQ 

Hình vẽ: Bộ điều khiển DRAM TMS 4500A 

RAS 

CAS 

A7-A0 Row Addr Row Addr Row Addr 

Don‟t carer 

Hình vẽ: Sơ đồ khối bộ nhớ SRAM có kiểm tra parity 
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 CA7 – CA0 (Column Address) [I]: Địa chỉ cột, thường được nối với Address bus 

tại các chân địa chỉ phần cao: A15 – A8. 

 MA7 – MA0 (Memory Address) [O]: Địa chỉ cho vi mạch nhớ, được nối trực tiếp 

với DRAM tại các chân địa chỉ: A7 – A0. 

 ALE (Address Latch Enable) [I]: Tín hiệu cho phép chốt địa chỉ hàng, địa chỉ cột, 

REN và CS. 

 CS (Chip Select) [I]: Xung chọn vi mạch để bắt đầu việc ghi/đọc DRAM, được 

nối qua bộ điều khiển trong thời điểm sườn xuống (âm) của xung ALE. 

 REN1 [I]: Chọn một trong 2 khối nhớ DRAM nối với bộ điều khiển: 

o REN1 = 1 thì chọn RAS0 

o REN1 = 0 thì chọn RAS1 

 ACR [I]: Sườn lên của xung này sẽ kết thúc việc đọc. Thường được nối với RD 

trong chế độ MIN của 8088. 

 ACW [I]: Sườn lên của xung này kết thúc việc ghi. Thường được nối với WR 

trong chế độ MIN của 8088. 

 CLK [I]: Đầu vào xung đồng hồ (nối với CLK của 8088). 

 REFREQ [I/O]: Khi tín hiệu này là vào: để điều khiển việc bắt đầu chu kỳ làm 

tươi. Còn khi là ra: để báo cho bên ngoài biết bộ nhớ đang được làm tươi. 

 RAS1, RAS0 [O]: Các chân cho phép chốt địa chỉ hàng cho các khối nhớ DRAM. 

 CAS [O]: Chân cho phép chốt địa chỉ cột DRAM. 

 RDY [O]: RDY = 0 khi DRAM đang được làm tươi, nên chưa sẵn sàng (chân này 

được nối với RDY của 8088). 

 TWST (Timming/Wait Strap) [I]: Chọn trạng thái chờ và các thông số thời gian 

khác. Khi TWST = 1 thì bộ vi xử lý phải xen thêm một số trạng thái chờ (1 Tw) 

mỗi khi ghi/đọc bộ nhớ DRAM. 

 FS1, FS0 [I]: Cùng với TWST để chọn chế độ làm việc theo như bảng sau: 

Bảng: 

TWST FS1 FS0 
Số trạng 

thái chờ 

Chu kỳ    làm 

tƣơi 

Tần số xung 

làm tƣơi 

(KHz) 

Số nhịp cho 1 

lần làm tƣơi 

0 0 0 0 Ngoài REFREQ 4 

0 0 1 0 Tclkx31 64-95 3 

0 1 0 0 Tclkx46 64-85 3 

0 1 1 0 Tclkx61 64-82 4 

1 0 0 1 Tclkx46 64-85 3 

1 0 1 1 Tclkx61 64-80 4 

1 1 0 1 Tclkx76 64-77 4 

1 1 1 1 Tclkx91 64-88 4 

Hoạt động của TMS 4500A: 
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Ví dụ: Ví dụ về một ứng dụng của bộ điều khiển DRAM TMS 4500A trong (để điều 

khiển) mạch nhớ gồm 4x4464 để tạo nên bộ nhớ 128 KB bắt đầu tại địa chỉ 00000h. 

Trong sơ đồ, việc ghép nối chân REN1 với đường địa chỉ A16 để chọn ra 2 vùng nhớ 64 

KB và CS nối với mạch NAND để đặt 2 mảng nhớ vào địa chỉ đã định. Các chân TWST, 

FST1, FST0 được đặt tương ứng là 0, 1 và 1 để không có trạng thái chờ và việc làm tươi 

được tiến hành sau 61 chu kỳ đồng hồ và kéo dài trong 4 nhịp của xung làm tươi. Với tần số 

fclk = 5 MHz thì nhịp làm tươi cho mỗi hàng là 12,2 μs (≈giá trị yêu cầu là 15,6 s. Trong 

khi bộ điều khiển làm tươi đang làm tươi bộ nhớ thì RDY = 0 và CPU bị đưa vào trạng thái 

chờ. 

 

4.3. Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi 

4.3.1. Các kiểu phối ghép vào ra 

Đối với bộ vi xử lý 8088 của Intel (hay Intel 80x86 Family) có 2 cách phối ghép CPU 

với thiết bị ngoại vi (các cổng vào/ra – I/O ports), đó là: 

CLK 

1 2 3 4 1 W W W 2 3 4 1 2 

Row Col addr Refresh Row Col addr Row Col addr 

ALE 

ACR, ACW 

MAi 

RAS 

CAS 

REFREQ 

RDY 

Hình vẽ: Biểu đồ thời gian của bộ điều khiển DRAM TMS 4500A 

 

RA7-RA0 

 

 

CA7-CA0 

 

ALE 

REN1 

ACR 

ACW 

 

 

CS 

 

 

RDY 

 

CLK 

 
TWST 

1K 
+5V 

 

A7-A0 

 

4464 

 

CAS 

RAS 

 

A7-A0 

 

4464 

 

RAS 

CAS 

A7-A0 

A15-A8 

ALE 

A16 

RD 

WR 

RDY (8284) 

CLK 
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 Thiết bị ngoại vi có không gian địa chỉ chung với bộ nhớ và 

 Thiết bi ngoại vi có không địa chỉ tách biệt với bộ nhớ. 

 Kiểm tra Parity để phát hiện lỗi trong bộ nhớ RAM 

 Thiết bị ngoại vi (I/O) có không gian địa chỉ tách biệt 

Trong (với) cách phối ghép này, bộ nhớ được dùng hoàn toàn không gian !MB địa chỉ 

mà CPU dành cho nó. Các thiết bị ngoại vi (ports) sẽ được dành riêng một không gian 64 K 

cổng cho mỗi loại cổng vào hoặc ra. Tất nhiên ta phải dùng tín hiệu IO/M và các lệnh vận 

chuyển dữ liệu một cách thích hợp cho mỗi không gian nói trên. 

 Không gian bộ nhớ 
Không gian cổng vào/ra 

Thiết bị vào Thiết bị ra 

 

   

Kiểu lệnh Mov In Out 

Tín hiệu 

điều khiển 
IO/M = 0 IO/M = 1 IO/M = 1 

Không gian địa chỉ cho bộ nhớ và thiết bị ngoại vi 

 Thiết bị ngoại vi (I/O) có không địa chỉ chung 

với bộ nhớ 

Kiểu lệnh vận chuyển dữ liệu: Mov 

Tín hiệu điều khiển: IO/M = 0 

Trong cách phối ghép này, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi cùng nhau chia sẻ không gian địa 

chỉ 1 MB mà CPU 8088 có khả năng địa chỉ hoá (quản lý). Các thiết bị ngoại vi sẽ chiếm 

một vùng địa chỉ nào đó trong không gian 1 MB, phần còn lại sẽ là của bộ nhớ. Tất nhiên 

trong trường hợp này ta dùng tín hiệu điều khiển IO/M = 0 và lệnh vận chuyển dữ liệu là 

MOV cho cả bộ nhớ và thiết bị ngoại vi – vì CPU hiểu địa chỉ là địa chỉ của bộ nhớ mà 

không hề biết rằng tại địa chỉ đó có thiết bị ngoại vi. 

4.3.2. Giải mã địa chỉ cho thiết vị vào/ra 

Việc giải mã địa chỉ cho thiết bị vào/ra (I/O) cũng gần giống như giải mã địa chỉ cho bộ 

nhớ. ở đây, nhấn mạnh việc giải mã địa chỉ cho các cổng. Thông thường các cổng có địa chỉ 

là 8 bits (A7 – A0), trong một số hệ vi xử lý khác (như máy IBM PC hoặc các máy tính 

tương thích IBM PC) thì các cổng có địa chỉ 16 bits (A15 – A0, nhưng vì với 16 bits => có 

64K cổng mà thực tế ít có máy sử dụng hết không gian này => thường chỉ dùng 12 bits). 

Tuỳ theo độ dài toán hạng trong lệnh là 8 hay 16 bits mà ta có 1 cổng 8 bits hay 2 cổng 8 

bits có địa chỉ liền nhau (tại mỗi địa chỉ cổng là một thanh ghi đệm/chốt 8 bit. Điều này 

không còn đúng đối với các hệ vi xử lý có bộ vi xử lý 32 bits hoặc cao hơn, mỗi cổng có thể 

có số bits cực đại bằng số bits của bus dữ liệu). để tạo nên word có độ dài tương ứng. Trong 

thực tế ít có hệ vi xử lý nào sử dụng hết 256 địa chỉ cổng I/O khác nhau nên để đơn giản ta 

 

 

1MB 

00000h 

FFFFFh 

 

 

64K 

0000h 

FFFFh 

 

 

64K 

0000h 

FFFFh 

 

I/O Addr Memory 

00000h 

FFFFFh 
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chỉ xét các bộ giải mã địa chỉ 8 bits (A7 – A0) và các mạch giải mã thông dụng sẵn có (như 

74LS138 chẳng hạn) để tạo ra các xung chọn cho thiết bị ngoại vi. 

Các mạch giải mã đơn 

giản có thể được tạo từ các 

mạch NAND và một số 

gates logic phụ như hình vẽ. 

Trong trường hợp cần 

nhiều xung chọn thiết bị ở 

đầu ra mạch giải mã cho các 

cổng có địa chỉ liên tiếp, ta 

có thể sử dụng mạch giải mã có 

sẵn 74LS138 nhs sau: 

Mạch giải mã này có thể giải 

mã cho 8 cổng vào (ISP) hoặc 8 

cổng ra (OSP) tương ứng việc sử 

dụng tín hiệu điều khiển RD hoặc 

WR. Trên cơ sở của mạch giải mã 

này ta cũng có thể phối ghép cả 2 

tín hiệu đọc (RD) và ghi (WR) để 

tạo ra tín hiệu chọn cho việc 

đọc/ghi từng cổng vào/ra cụ thể. Ta cũng có thể sử dụng 74LS138 để giải mã cho 4 cổng 

vào và 4 cổng ra như sau: 

Do tín hiệu điều 

khiển RD và WR là 

ngược pha nhau nên 

khi đọc cổng (RD = 

0) => C = 0 => A1, 

A0 chọn ra 1 trong 4 

cổng thấp (y0 – y3). 

Ngược lại khi ghi 

cổng (WR = 0) => 

RD = 1 => C = 1 => 

A1, A0 chọn ra 1 

trong 4 cổng cao (y4 

– y7). 

4.3.3. Các mạch cổng đơn giản 

Trong thực tế có rất nhiều vi mạch tổ hợp cỡ vừa có thể dùng làm mạch cổng phối ghép 

với thiết bộ vi xử lý để vào/ra dữ liệu. Các mạch này thường được cấu tạo từ các mạch: 

 Chốt 8 bit có đầu ra 3 trạng thái: 

o 74LS373: kích theo mức. 

o 74LS374: kích theo sườn. 

 Các mạch khuếch đại đệm 8 bit 1 chiều có đầu ra 3 trạng thái (đầu ra đảo hoặc 

không đảo): 

o 74LS240: kích theo mức. 

o 74LS244: kích theo mức. 

OSP: Xung chọn cổng ra 

ISP: Xung chọn cổng vào 

I/O Port Address 

ISP/OSP 

IO/M 

RD/WR 

NAND 

Hình vẽ: Mạch giải mã địa chỉ cho I/O dùng NAND 

Hình vẽ: Mạch giải mã địa chỉ cho I/O dùng 74LS138 

A   y0 

B   y1 

C   y2 

y3 

y4 

G2A  y5 

G2B  y6 

G1   y7 

A0 

A1 

A2 

IO/M 

Các tín hiệu chọn cổng 

RD/WR 

A7-A3 

ISP0/OSP0 

ISP7/OSP7 

Hình vẽ: Mạch giải mã địa chỉ cho 4 Input port và 4 output port 

A   y0 

B   y1 

C   y2 

y3 

y4 

G2A  y5 

G2B  y6 

G1   y7 

A0 

A1 

IO/M 

RD/WR 
A6-A2 

ISP (7ch-7fh) 

A7 

RD 

WR 

OSP (7ch-7fh) 
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 Các mạch khuếch đại đệm 8 bit 2 chiều có đầu ra 3 trạng thái: 74LS245. 

Tất thảy, chúng được dùng trong các phối ghép đơn giản để làm cho CPU và thiết bị 

ngoại vi hoạt động tương thích nhau, ví dụ như để đệm bus hoặc các mạch cổng để tạo các 

tín hiệu móc nối (handshaking signal). 

(a): Sơ đồ ví dụ về mạch 

phối ghép đơn giản dùng mạch 

74LS373 để đưa tín hiệu ra 

điều khiển đèn LED bằng lệnh: 

OUT 7ch, al. 

 

 

 

 

 

(b): Sơ đồ ví dụ về một mạch 

phối ghép đơn giản dùng mạch 

74LS 244 để đọc tín hiệu từ thiết bị 

ngoại vi và CPU bằng lệnh: 

IN al, 7ch. 

Hình vẽ: Sơ đồ một số 

mạch đệm chốt: ...244, 

...245, ...373, ...374 

4.3.4. Mạch 

phối ghép 

vào/ra song 

song lập trình 

đƣợc PPI 8255 

Mạch PPI 8255 

được gọi là vi mạch 

phối ghép vào/ra song 

song lập trình được 

(Programmable 

Peripheral Interface – 

PPI). Do khả năng 

mềm dẻo trong các 

ứng dụng nên nó là 

mạch phối ghép được 

dùng rất phổ biến cho các hệ vi xử lý: 8, 16, và cao hơn. 

Các chân tín hiệu của PPI 8255: 

 
D  Q 

 

 

G 
. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

Q0 

Q7 

D0 

OSP7ch 

D7 

G 

Điều khiển LED D Bus 

74LS373 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Q0 

Q7 

D0 

OSP7ch 

D7 

Bus hệ thống TB vào 

74LS244 OC1 OC7 

 

Nhóm A 

Port A 

 

Nhóm A 

Port C 

 

Nhóm B 
Port C 

 

Nhóm B 
Port B 

Điều 

khiển 

Nhóm A 

Điều 

khiển 
Nhóm A 

 

 

 

Logic 

điều khiển 

ghi/đọc 

 

Đệm Bus 
D7-D0 

PA7-PA0 

PC7-PC4 

PC3-PC0 

PB7-PB0 

Internal Bus 

RD 

WR 

A0 

A1 

Reset 

CS 

Hình vẽ: Sơ đồ khối của PPI 8255 
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Reset [I]: Phải nối với tín hiệu Reset chung của toàn hệ thống (khi reset thì tất cả các 

cổng của vi mạch được định nghĩa là cổng vào để không gây sự cố cho các mạch điều khiển 

và các cơ cấu chấp hành). 

CS [I]: Được nối với mạch giải mã, nhận tín hiệu xung chọn thiết bị để đặt 8255 vào một 

địa chỉ cơ sở nào đó. 

A1, A0 [I]: Là các bits địa chỉ, thường được nối với 

các bits địa chỉ thấp nhất của Address bus để chọn ra 4 

thanh ghi bên trong 8255 (3 thanh ghi 8 bits cho 3 cổng 

và một thanh ghi 8 bits để ghi từ điều khiển cho hoạt 

động của 8255, Control Word – CW) 

Theo bảng bên ta thấy: PA có địa chỉ trùng với địa 

chỉ cơ sở của vi mạch 8255. 

Có 2 loại từ điều khiển cho 8255 là: 

 Từ điều khiển định nghĩa cấu hình cho các cổng: PA, PB, PC. 

 Từ điều khiển lập/xoá các bits ở thanh ghi ra (cổng) PC (PCi). 

 Từ điều khiển định nghĩa cấu hình 

Từ điều khiển định nghĩa cấu hình (CWR) có dạng thức như sau: 

 

 Từ điều khiển lập xoá các bits đầu ta của PC (PCi): 

Nhận xét: Ta thấy các chế độ (modes) làm việc của vi mạch PPI 8255 có thể định 

nghĩa bằng từ điều khiển CWR. Cụ thể 8255 có 4 chế độ làm việc như sau: 

CS A1 A0 Chọn ra 

1 x x Không chọn 

0 0 0 PA 

0 0 1 PB 

0 1 0 PC 

0 1 1 CWR 

Bảng: Các thanh ghi được chọn 

theo CS và A1, A0 

  1     MA1   MA0    A     CA    MB    B    CB 

Chọn chế độ 

Nhóm A 

00: Mode 0 

01: Mode 1 

1x: Mode 2 

PA 

0: Out 

1:  In 

PCH 

0: Out 

1:  In 

PB 

0: Out 

1:  In 

PCL 

0: Out 

1:  In 

Chọn chế độ 

Nhóm B 
0: Mode 0 

1: Mode 1 

  0     0     0     0     C     B     A    S/R 

000: PC0 

001: PC0 

... 
111: PC7 

0: Xoá PCi 

1: Lập PCi 
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 Chế độ 0 (mode 0): Chế độ vào/ra cơ sở: Còn được gọi là chế độ vào/ra đơn giản. 

Trong chế độ này mỗi cổng PA, PB, PCH, PCL đều có thể được định nghĩa là 

cổng vào hoặc cổng ra nên có 16 tổ hợp khác nhau trong chế độ này. 

 Chế độ 1 (mode 1): Vào/ra có xung cho phép: Trong chế độ này, mỗi cổng PA, 

PB có thể được định nghĩa là cổng vào hoặc ra (4 tổ hợp) với các tín hiệu móc nối 

(bắt tay – handshaking) do các bit tương ứng trên cổng PC đảm nhiệm. 

 Chế độ 2 (mode 2): Vào/ra 2 chiều: Trong chế độ này chỉ riêng cổng PA có thể 

được định nghĩa là cổng vào/ra 2 chiều với các tín hiệu móc nối do các bit ở cổng 

PC đảm nhiệm. Còn cổng PB có thể làm việc ở chế độ 0 hoặc 1. 

 Lập/xoá các bits PCi: Chế độ này được hoạt động theo sự thiết lập từ điều khiển 

lập/xoá bit ra PC. Một vài ứng dụng của chế độ này: 

o Tạo dãy xung nào đó trên PC. 

o Điều khiển cho việc đóng cắt cơ cấu nào đó. 

o Điều khiểm motor bước (điều chỉnh tốc độ chẳng hạn). 

Cụ thể 8255 có 4 chế độ làm việc như sau: Cụ thể các chế độ làm việc 0,1 và 2 của 

8255 như sau: 

 Chế độ 0 (Mode 0): Vào/ra cơ sở (vào/ra đơn giản) 

Như đã biết trong chế độ này, bốn cổng PA, 

PB, PCH, PCL đều có thể được định nghĩa là 

cổng vào hoặc cổng ra. Như vậy, với tổ hợp tất 

cả các khả năng vào/ra cho bốn cổng trên ta có 

được 16 cấu hình tổ hợp khác nhau. 

Khi cổng là ra: số liệu viết ra cổng sẽ được 

chốt. Byte số liệu sẽ tồn tại trên các đầu ra của cổng cho đến khi một byte mới được viết tới 

đó. 

Khi cổng là vào: Đọc được byte giá trị của byte trên các đầu nối của cổng. Các số liệu 

này không được chốt (luôn luôn thay đổi theo giá trị đầu vào). 

 Chế độ 1 (Mode 1): Vào/ra có xung 

cho phép 

Như đã biết, trong chế độ này mỗi cổng 

PA, PB có thể được định nghĩa là cổng vào 

hoặc cổng ra với các tín hiệu móc nối 

(handshaking) do các bit tương ứng của cổng 

PC trong cùng nhóm đảm nhiệm. Để đơn 

giản, ta coi PA và PB cùng được định nghĩa là 

cổng vào hoặc cổng ra (cùng vào hoặc cùng 

ra). 

Vào dữ liệu trong chế độ 1 

Trong đó: 

STB: Strobe 

IBF: Input Buffer Full 

INTR: Interrupt 

INTE: Interrup Enable 

Cấu 

hình 

PA PB PCH PCL 

1 Vào Vào Vào Vào 

2 Vào Vào Vào Ra 

... 

16 Ra Ra Ra Ra 

 

PC4 

PC5 

PC3 

PC2 

PC1 

PC0 

PA7-PC0 

PB7-PB0 

IBFA 

INTRA 

STBA 

IBFB 

INTRB 

STBB 

PC6,7 

INTEB 

INTEA 

RD 

Hình vẽ: Vào dữ liệu trong chế độ 1 

(PA, PB: cùng vào) 
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Ở đây các cổng PA và PB cùng được 

định nghĩa là cổng vào và có các tín hiệu 

móc nối tương đương nhau cho việc trao 

đổi dữ liệu. Để đơn giản ta chỉ cần nói các 

tín hiệu điều khiển cho PA, còn các tín 

hiệu cho PB hoàn toàn tương tự. 

/STB (Strobe – Cho phép chốt dữ liệu): Khi dữ liệu đã săn sàng để được đọc vào cổng 

PA, thiết bị ngoại vi phải dùng tín hiệu /STB để báo cho PPI 8255 biết mà chốt dữ liệu. 

IBFA (Input Buffer Full A port): Sau khi PPI 8255 chốt được dữ liệu do thiết bị ngoại vi 

đưa đến, nó đưa ra tín hiệu IBFA để báo cho thiết bị ngoại vi biết là nó đã chốt xong. 

INTRA (Interrupt A Port – Yêu cầu ngắt từ cổng PA): Tín hiệu (của 8255) để báo cho 

CPU biết là đã có dữ liệu sẵn sàng để đọc từ PA. Đây là kết quả thu được từ quan hệ giữa 

các tín hiệu khác của 8255 trong quá trình hội thoại với thiết bị ngoại vi (cần chú ý xem kỹ 

biểu đồ thời gian về quan hệ giữa các tín hiệu). 

INTEA (Interrupt Enable A Port): Là tín hiệu của một mạch lật bên trong 8255 để cho 

phép hoặc cấm yêu cầu ngắt INTRA của PA. Tín hiệu INTEAđược lập xoá (cùng pha) với 

tín hiệu (thông qua) tại bit PC4 của cổng PC. Điều này có nghĩa là khi /STB   là tích cực thì 

không có tín hiệu INTRA. Tại mức thấp của tín hiệu /STB (tích cực) thì xuất hiện tín hiệu 

IBF báo cho thiết bị ngoại 

vi là 8255 đã chốt xong. 

Khi STB = 1 thì xuất hiện 

tín hiệu INTRA yêu cầu 

ngắt CPU để phục vụ cho 

việc đọc dữ liệu từ cổng 

PA. (INTE  STB). 

Một trong số các tín 

hiệu đối thoại – trạng thái 

nói trên (đều) có thể lấy 

được trực tiếp từ các chân tương ứng của vi 

mạch hoặc có thể được đọc vào thông qua việc 

đọc PC (Theo hình vẽ: Các bit trên PC – Vào 

dữ liệu trong chế độ 1). 

Các tín hiệu đối thoại – trạng thái có thể 

được sử dụng làm tín hiệu móc nối cho các 

kiểm tra vào/ra dữ liệu bằng cách ngắt bộ vi 

xử lý hay bằng cách thăm dò trạng thái sẵn 

sàng của thiết bị ngoại vi (mà chúng ta sẽ 

nghiên cứu trong phần sau). 

Ra dữ liệu trong chế độ 1 

Trong đó: 

ACK: Strobe 

OBF: Input Buffer Full 

INTR: Interrupt 

STB 

IBF 

Data 

INTR 

RD 

Hình vẽ: Biểu đồ thời gian của các tín hiệu của 8255 ở chế độ 1 - vào 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

I/O I/O IBFA /STBA INTRA /STBB IBFB INTRB 

 
Hình vẽ: Các bits (control signals) trên PC 

(vào dữ liệu chế độ 1) 

 

Hình vẽ: Vào dữ liệu trong chế độ 1 

(PA, PB: cùng vào) 

 

PC7 

PC6 

PC3 

PC2 

PC1 

PC0 

PA7-PC0 

PB7-PB0 

INTRA 

INTRB 

PC4,5 

INTEB 

INTEA 

WR 

OBFA 

ACKA 

OBFA 

ACKB 
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INTE: Interrup Enable 

 

 

Ở đây các cổng PA, PB cùng được định nghĩa là cổng ra và có các tín hiệu móc nối 

tương đương nhau cho việc trao đổi dữ liệu. Để đơn giản ta chỉ xét tới các tín hiệu (cho) liên 

quan cổng PA, còn các tín hiệu cho PB hoàn toàn tương tự. 

/OBFA (Output Buffer Full A port - Đệm ra của PA đầy): Tín hiệu báo cho thiết bị ngoại 

vi biết CPU đã ghi dữ liệu vào cổng (PA) để chuẩn bị đưa ra. Tín hiệu này thường được nối 

với /STB của thiết bị ngoại vi (thiết bị nhận). 

ACKA (Acknowlegde A port – Trả lời (xác nhận) đã nhận được dữ liệu): Đây là tín hiệu 

của thiết bị ngoại vi trả lời cho biết là nó đã nhận được dữ liệu từ PA của 8255. 

INTRA (Interrupt A Port – Yêu cầu ngắt từ cổng PA): Đây là kết quả thu được từ quan 

hệ giữa các tín hiệu của 8255 trong quá trình đối thoại với thiết bị ngoại vi, nó được dùng để 

phản ánh yêu cầu ngắt của PA tới CPU (cần chú ý và xem kỹ biểu đồ thời gian về các quan 

hệ giữa các tín hiệu – ra dữ liệu trong chế độ 1). 

INTEA (Interrupt 

Enable A Port): Là tín 

hiệu của một mạch lật 

bên trong 8255 để cho 

phép hoặc cấm yêu 

cầu ngắt INTRA của 

PA. Tín hiệu  INTEA 

được lập xoá (cùng 

pha) với tín hiệu 

(thông qua) tại bit PC6 

của cổng PC. 

Các tín hiệu đối thoại – trạng thái nói trên có thể lấy trực tiếp từ các chân tương ứng của 

vi mạch hoặc đọc vào CPU thông qua việc đọc cổng PC (Theo hình vẽ: Các bits trên PC – 

ra trong chế độ 1). 

 Chế độ 2 (Mode 2): Vào/ra 2 chiều cho PA 

Trong chế độ này, chỉ riêng cổng PA được định nghĩa để làm việc như một cổng 2 chiều 

có các tín hiệu móc nối do 1 số bits của cổng PC đảm nhiệm, còn cổng PB thì có thể làm 

việc trong chế độ 0 hoặc 1 tuỳ theo giá trị các bit điều khiển trong CWR (do người sử dụng 

lựa chọn và đặt). Các chân tín hiệu còn lại của PC có thể được định nghĩa để làm việc như 

các tín chân vào hoặc ra, hoặc phục vụ cho cổng PC. 

Hình vẽ: Biểu đồ thời gian của các tín hiệu của 8255 ở chế độ 1 - vào 

OBF 

Data 

INTR 

WR 

ACK 

Hình vẽ: Các bits (control signals) trên PC 

(RA dữ liệu chế độ 1) 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

/OBFA /ACKA I/O I/O INTRA /OBFA /ACKB INTRB 
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Một số tín hiệu móc nối đặc biệt của PA gồm: 

INTRA (Interrupt A Port – Yêu cầu ngắt từ cổng PA): Tín hiệu yêu cầu ngắt cho việc 

vào hoặc ra dữ liệu của PA (dữ liệu có thể vào/ra theo 2 chiều). 

INTEA1, INTEA2: Là 2 tín hiệu của 2 mạch lật trong 8255 để: cho phép hoặc cấm các 

ngắt của cổng PA (thiết bị nối vào cổng PA). Các tín hiệu này được lập/xoá cùng pha bởi 

các bits tương ứng là PC6 và PC4 của cổng PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ: PA: Mode 2; PB Mode 0/vào 

PC2-PC0: I/O tuỳ theo CWR 

 

PC3 

PC7 

PC6 

PC5 

PC4 

PA7-PC0 

PB7-PB0 

INTRA 

INTE2 

INTE1 
WR 

OBFA 

ACKA 

STBA 

PC2-PC0 

IBFA 

RD 

Hình vẽ: Các bits (control signals) trên PC 

(RA dữ liệu chế độ 1) 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

/OBFA /ACKA IBFA /STBA INTRA I/O I/O I/O 

 

Hình vẽ: Các bits (control signals) trên PC 

(RA dữ liệu chế độ 1) 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

/OBFA /ACKA IBFA /STBA INTRA /ACKB /OBFB INTRB 

 

Hình vẽ: PA: Mode 2 

PB: Mode 1/ra 

PC3 

PC7 

PC6 

PC5 

PC4 

PC1 

PA7-PC0 

PB7-PB0 

INTRA 

INTR2 

INTE1 
WR 

 

OBFA 

ACKA 

STBA 

PC2 

PC0 

OBFB 

ACKB 

INTRB 

IBFA 

RD 

PC1 

PC4 

PC5 

PC6 

PC7 

PC3 

INTE2 

INTE1 

Hình vẽ: Biểu đồ thời gian của các tín hiệu của 8255 ở chế độ 2 

OBFA 

Data (D Bus  

của I/O device) 

INTRA 

RD 

D: I/O 8255 D: 8255 I/O 

ACKA 

STBA 

IBFA 
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Một số trong các tín hiệu đối thoại – trạng thái kể trên đều có thể lấy được trực tiếp từ 

các chân tương ứng của vi mạch hoặc có thể được đọc vào CPU từ cổng PC và cho phép 

điều khiển việc trao đổi dữ liệu bằng cách thăm dò các tín hiệu này. 

Khi dùng PPI 8255 trong mode 2 (vào/ra 2 chiều) để trao đổi dữ liệu theo cách thăm dò 

ta phải kiểm tra xem bit OBFA có bằng 1 (đệm ra rỗng) hay không trước khi dùng lệnh 

OUT để đưa dữ liệu ra cổng PA, hoặc kiểm tra bit IBFA có bằng 0 (đẹm vào rỗng) hay 

không trước khi dùng lệnh IN để đọc dữ liệu vào từ cổng PA. 

 

 Một số ví dụ về cách lập trình cho PPI 8255 

Ví dụ 1: Xây dựng mạch giải mã cho PPI 8255 tại địa chỉ 314h 

o Đọc PA, tăng giá trị đọc được lên 1 rồi đưa ra PB. 

o Đọc PCH, giảm giá trị đọc được đi1 rồi đưa ra PCL. 

Công việc trên cần thực hiện 100 lần. 

Giải: 

Theo yêu cầu đề bài ta có: 

PA: vào; PB: ra; PCH: vào; PCL: 

ra; 8255 làm việc ở mode 0. 

Giá trị cần khởi tạo tại CWR là: 98h. 

Có thể dùng các phần tử gates logic để thực hiện (xây dựng) mạch giải mã cho 8255 tại 

địa chỉ 314h = 0011 0001 0100 như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ: Sơ đồ 

Đoạn chương trình thực hiện: 

; Định nghĩa các hằng địa chỉ cho các cổng để đơn giản trong việc viết lệnh 

PA Equ 314h 

CONFIG MA0 MA1 A CA MB B CB 

1 0 0 1 1 0 0 0 

 

 
PA 

 

 

PB 
PPI 8255 

 

PCH 

 

 

PCL 

D Bus 

A0 

A1 

RD 

Reset 

A2 

A4 

WR 

A3 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A11 

IO/M 
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PB Equ 315h 

PC Equ 316h 

CWR Equ 317h 

 … 

Mov al, 98h  ; Giá trị cần khởi tạo cho 8255 

Out CWR, al  ; theo yêu cầu đề bài 

Mov cx, 100  ; Thực hiện 100 lần đọc và xử lý số liệu 

Lặp: 

In al, PA   ; Đọc cổng PA 

Inc al   ; Tăng giá trị đọc được lên 1 đơn vị 

Out PB, al   ; rồi đưa ra cổng PB 

In al, PC   ; Đọc cổng PCH 

Push cx   ; Cất tạm biến đếm vòng lặp 

Mov cl, 4   ; Quay al 4 lần để 

Rol al, cl   ; để chuyển 4 bit cao thành 4 bit thấp 

Dec al   ; rồi giảm đi 1 đơn vị và 

Out PC, al   ; đưa ra cổng PCL 

Pop cx   ; Lấy lại biến đếm vòng lặp 

Loop Lặp 

Ra: … 

Ví dụ 2: (Chỉnh lại ví dụ 3 trong sách KT vi xử lý – Văn Thế Minh) 

Có mạch 8255 với địa chỉ cơ sở là 300h nối với các phần tử ngoại vi đơn giản (hình vẽ). 

Lập trình để khi có U2>U1 thì đọc trạng thái công tắc K, nếu K đóng thì cho LED tắt, 

ngược lại cho LED sáng. 

Giải: 

Theo yêu cầu đề bài, để giải 

quyết ta (cần) định nghĩa các 

hằng cho các cổng và từ điều 

khiển để định nghĩa cấu hình 

cho 8255 sao cho: 

PA, PB là cổng vào, PCH là 

cổng ra, 8255 làm việc ở mode 

0. 

Trong chương trình: đọc PB, 

kiểm tra bit PB7 = 1?, nếu 

không thì đọc lại, nếu có thì đọc 

PA, kiểm tra bit PA0, = 0?, nếu 

có (K đóng) thì ghi vào PC với 

PC4=0 (tắt đèn), ngược lại ghi vào PC với 

PC4=1 (sáng đèn). 

PA, PB: vào; PCL không dùng (vào 

hoặc ra); PCH: ra; 8255 làm việc ở mode 0. 

Giá trị cần khởi tạo tại CWR là: 93h. 

Đoạn chương trình thực hiện: 

 

 

PA0 

 

 
PPI 8255 

 

PB7 

 

 

PC4 

RD 

WR 

A0 

A0 

Reset 

CS 

K 

5V 

U2 
U1 

+ 

- 

5V 

D Bus 

CONFIG MA0 MA1 A CA MB B CB 

1 0 0 1 0 0 1 1 
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; Định nghĩa các hằng địa chỉ cho các cổng để đơn giản trong việc viết lệnh 

PA Equ 300h 

PB Equ 301h 

PC Equ 302h 

CWR Equ 303h 

 … 

Mov al, 98h  ; Giá trị cần khởi tạo cho 8255 

Out CWR, al  ; theo yêu cầu đề bài 

DocPB: 

In al, PB   ; Đọc cổng PB 

And al, 80h  ; PB7 = 1? 

Jz DocPB  ; Không, đọc lại PB để kiểm tra PB7 

In al, PA   ; Phải, đọc PA 

And al, 1   ; PA0 = 0? 

Jz Off   ; Phải, đến tắt đèn 

Mov al, 10h  ; Không, cho đèn sáng (lal = 0001 0000) 

Ou PC, al   ; Ghi PC4 ra cổng PCH 

Jmp Ra 

Off: 

Out PC, al   ; Ghi PC4 ra cổng PCL 

Ra: … 

Chú ý: Chương trình điều khiển việc vào/ra dữ liệu theo phương pháp thăm dò (polling) 

mà ta sẽ xét trong phần sau. 8255 sử dụng ở mode 0 (vào/ra đơn giản). Ta cũng có thể sử 

dụng 8255 ở mode 1 để giải quyết vấn đề của bài toán. 

Ví dụ 3: (Theo tài liệu KT vi xử lý – Văn Thế Minh) 

Lập trình để bit PC4 của 8255 tạo ra 256 xung với chu kỳ T = 50 ms, độ rỗng 50 . Giả 

thiết có sẵn chương trình con làm nhiệm vụ trễ 25 ms có tên là Delay25ms, địa chỉ của 8255 

là: 304h. 

Giải: 

Với yêu cầu của bài toán như vậy, ta nghĩ đến việc cho 8255 làm việc ở chế độ lập/xoá 

các bit trên PC (PC4). 

Vì địa chỉ của 8255 là 304h nên địa chỉ của CWR là 307h. 

Giá trị cần đưa ra CWR khi có xung là:  0000 1001 = 09h 

Giá trị cần đưa ra CWR khi không có xung là: 0000 1000 = 08h 

Đoạn chương trình thực hiện: 

; Định nghĩa các hằng địa chỉ cho các cổng để đơn giản trong việc viết lệnh 

CWR Equ 307h 

 … 

Mov cx, 100h  ; Cần tạo ra 256 xung 

Cli    ; Cấm các ngắt che được 

Mov al, 09   ; Chuẩn bị để tạo xung 

Lặp: 

Out CWR, al  ; Lập bit (xung) tại PC4 

Call Delay25ms  ; Kéo dài 25 ms 
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Dec al   ; al = 08, xoá bit 

Out CWR, al  ; Xoá xung (xoá PC4) 

Call Delay25ms  ; Kéo dài 25 ms (độ rỗng 25 ) 

Inc al   ; Chuẩn bị để lập PC4 

Loop Lặp 

Sti    ;Cho phép ngắt trở lại 

… 

Chú ý: Thực ra dãy xung này chưa hoàn toàn chính xác vì bản thanh trong chương trình 

con Delay25ms cũng khó có thể xây dựng một cách chính xác tuyệt đối. Hơn nứa, còn một 

(số) lệnh xen thêm vào việc lập/xoá PC4 là Inc và Dec, các lệnh này cũng tiêu tốn một số 

chu kỳ đồng hồ. Ngay bản thân các lệnh Out, Call cũng tốn thêm một số chu kỳ đồng hồ 

nữa. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng cụ thể nào đó mà không yêu cầu cao về độ chính xác 

thì ta có thể áp dụng cách trên (phục vụ điều khiển chẳng hạn). 

Ví dụ 4: (Sử dụng 8255 làm việc ở mode 1 – PA: vào.) 

Xây dựng mạch mở rộng để vào dữ liệu qua cổng PA của 8255 – mode 1, địa chỉ cơ sở 

của 8255 là 300h. 

 

Giải: 

Giá trị cần đưa ra CWR là: 1011 1111 = 0BFh 

(Các bit: CA, MA, B, CB là không quan tâm nên đặt bằng 1) 

Đoạn chương trình thực hiện: 

;Định nghĩa các hằng địa chỉ cho 

các cổng để đơn giản trong việc viết 

lệnh 

PA Equ 300h 

PC Equ 302h 

CWR Equ 303h 

 … 

Mov al, 0BFhh  ; Giá trị cần đưa ra CWR để 

Out CWR, al  ; khởi tạo cho 8255 làm việc theo yêu cầu đề bài 

Lặp:  

In al, PC 

Test al, 08h  ; PC3 = 0? (And al, 08h) 

 

 

PA 

 

 
PPI 8255 

 

 

 

PC4 

RD 

WR 

A0 

A1 

Reset 

CS 

Analog 0..5V 

From Address 

decoder at 300h 

 

 

74LS245 

 

E 

 

 

ADC 8 bit 

D Bus 

STB 

Not 

CONFIG MA0 MA1 A CA MB B CB 

1 0 0 1 0 0 1 1 
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Jz Lặp   ; phải, kiểm tra lại 

In al, PA   ; Không (PC3 = 1), đọc PA 

Call hien_thi  ; Hiển thị kết quả đọc được trong thanh ghi al 

Jmp Lặp   ; Thể hiện công việc như vòng lặp vô hạn 

… 

Chú ý: Giả thiết thủ tục hien_thi đã có sẵn, nó thực hiện đổi giá trị trong thanh ghi 

al ra dãy các ký tự biểu diễn số đó và hiển thị dãy ký tự. Mạch và chương trình sử dụng 

phương pháp vào/ra dữ liệu bằng cách thăm dò (polling) mà ta sẽ xét trong phần sau. 
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Chƣơng 5:  

VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THĂM DÒ 

 

5.1. Giới thiệu chung về các phƣơng pháp điều khiển vào/ra dữ liệu 

Qua chương 4, chúng ta đã tìm hiểu về một số mạch thường dùng cho việc phối ghép 

CPU với thiết bị ngoại vi. Ta đã tiến hành các phương pháp (phương thức) điều khiển việc 

trao đổi dữ liệu. Các mạch phối ghép vào/ra đã trình bày trước đây có thể được ứng dụng để 

phục vụ cho mục đích này. 

Máy tính 

trao đổi thông 

tin (vào/ra dữ 

liệu) với thieets 

bị ngoại vi theo 

một trong 2 chế 

độ sau: 

Với cách 

vào/ra dữ liệu 

theo chương 

trình có thể phân thành các phương pháp cụ thể hơn là: 

 Đồng bộ (Không điều kiện - không hội thoại) 

Sau khi đã khởi động (khởi tạo) thiết bị ngoại vi, CPU (và 

thiết bị ngoại vi) không “quan tâm” tới việc thiết bị ngoại vi có 

sẵn sàng cho việc trao đổi dữ liệu hay không. Nó luôn thực hiện 

các lệnh trao đổi dữ liệu (IN, OUT) một cách trực tiếp. Phương 

pháp này yêu cầu: 

 Thiết bị ngoại vi luôn sẵn sàng trao đổi dữ liệu. 

 Tốc độ trao đổi dữ liệu của CPU và thiết bị ngoại vi là phù hợp nhau (TBNV có 

tốc độ làm việc nhanh). 

Ví dụ, trong một hệ đo nhiệt độ ghép nối với máy tính, điện áp trên cặp nhiệt điện 

được khuếch đại lên, tiếp theo là được biến đổi thành tín hiệu số rồi được đọc vào máy tính. 

Ta thấy rằng tín hiệu này lúc nào cũng sẵn sàng cho CPU đọc vì nhiệt độ là một đại lượng 

biến đổi rất chậm so với tốc độ của máy tính và cùng với nó, CPU cũng có thể bất kỳ lúc 

nào đưa số liệu hiển thị số đo đó. Đây gọi là quá trình vào/ra đồng 

bộ hay không có móc nối (không có hội thoại). 

 Không đồng bộ (Có điều kiện - có hội thoại) 

 Polling: CPU và thiết bị ngoại vi chỉ trao đổi dữ liệu khi có tín 

hiệu móc nối báo sẵn sàng (Ready/Akc) của các phía. Sau khi 

máy tính khởi động thiết bị ngoại vi (khối ghép nối), máy tính 

luôn chờ và kiểm tra trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi 

gồm các bước: 

(1) Đọc thông tin về trạng thái sẵn sàng của thiết bi ngoại vi 

(2) Kiểm tra: Nếu thiết bị ngoại vi sẵn sàng thì trao đổi dữ 

liệu, ngược lại thì về bước (1) để kiểm tra lại. 

Vào/ra 

dữ liệu 

Vào/ra theo chương trình: 

Không hội thoại (trực tiếp) 

Có hội thoại 

Thăm dò (polling) 

Ngắt (Interrupt) 

Truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA – Direct Memorry Access 

TNNV sẵn 

sàng? 

Đọc thông tin 

Vào/ra dữ liệu 

F 

T 
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Phương pháp này được dùng khi tốc độ trao đổi dữ liệu của các bên (CPU và thiết bị 

ngoại vi) rất không bằng nhau và nó có một số đặc điểm sau: 

Việc trao đổi thông tin là tin cậy vì chỉ trao đổi khi thiết bị ngoại vi sẵn sàng. 

Tốn thời gian CPU vì phải kiểm tra trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi (việc kiểm 

tra này co CPU đảm nhiệm) nên giảm hiệu suất của hệ thống. 

Phù hợp với những hệ thống không đòi hỏi cao về tốc độ trao đổi dữ liệu, hệ thống có ít 

thiết bị ngoại vi. 

Chúng ta sẽ xem xét cụ thể phương pháp vào/ra này trong phần sau. 

 Vào/ra dữ liệu điều khiển bằng ngắt chƣơng trình (ngắt bộ vi xử lý - Interrupt): 
Bình thường máy tính thực hiện một chương 

trình (công việc) nào đó. Khi thiết bị ngoại vi có 

yêu cầu trao đổi dữ liệu, nó sẽ gửi tín hiệu yêu cầu 

ngắt CPU dừng công việc hiện tại, phục vụ cho 

trao đổi dữ liệu thông qua tín hiệu yêu cầu ngắt 

IRQ (Interrupt Request) tác động vào chân INTR 

(chân tiếp nhận yêu cầu ngắt) của CPU. CPU nhận 

được yêu cầu ngắt, nếu chấp nhận nó sẽ đưa ra 

xung INTA xác nhận tới thiết bị ngoại vi, sau đó 

CPU tìm chương trình con phục vụ ngắt tương 

ứng số hiệu ngắt và thực hiện nó. Đó chính là 

chương trình con thực hiện trao đổi (vào/ra) dữ liệu do thiết bị ngoại vi yêu cầu. Khi trao 

đổi xong (ISR – Interrupt Service Routine) kết thúc thì CPU tiếp tục công việc (chương 

trình) đã bị gián đoạn. 

 Vào/ra dữ liệu điều khiển bằng phần cứng phụ để thâm nhập trực tiếp bộ nhớ 

(DMA - Direct Memorry Access): 

Trong các phương pháp vào/ra dữ liệu bằng chương trình kể trên, dữ liệu phải được 

chuyển qua lại từ bộ nhớ đến CPU rồi đến thiết bị ngoại vi hoặc ngược lại bằng việc thực 

hiện từng lệnh (MOV, IN hoặc OUT) của CPU với sự tham gia của các thanh ghi. Dữ liệu 

của mỗi lần vận chuyển là byte hoặc word (2 byte), tốc độ trao đổi dữ liệu phụ thuộc rất 

nhiều vào tốc độ thực hiện các lệnh trao đổi dữ liệu kể trên. Nói chung, tốc độ trao đổi dữ 

liệu là không thể nhanh được. Với các thiết bị làm việc với bộ nhớ khối như màn hình, ổ 

đĩa, ... yêu cầu trao đổi cả mảng dữ liệu thì phương pháp vào/ra dữ liệu bằng chương trình là 

không phù hợp. Khi đó người ta nghĩ đến việc điều khiển dữ liệu vào/ra trực tiếp từ bộ nhớ 

đến thiết bị ngoại vi hoặc ngược lại mà không thông qua CPU bằng những lệnh trao đổi dữ 

liệu như MOV, IN hoặc OUT. Đó là phương pháp vào/ra dữ liệu bằng cách truy nhập trực 

tiếp bộ nhớ (DMA – Direcr Memory Access). Trong trường hợp này CPU trao quyền điều 

khiển cho một mạch phần cứng phụ điều khiển việc vào/ra dữ liệu, đó là DMAC – DMA 

Controller. Chi tiết về phương pháp này sẽ được trình bày kỹ trong phần sau. 

Qua việc trình bày sơ lược về các phương pháp điều khiển việc vào/ra dữ liệu trên ta 

thấy mỗi phương pháp có những đặc điểm khác nhau (ưu nhược điểm), chúng được ứng 

dụng phù hợp trong những hoàn cảch cụ thể khác nhau. Một trong những phương pháp điều 

khiển đơn giản nhất mà chúng ta xem xét trong chương này là phương pháp trao đổi không 

đồng bộ (có hội thoại) hay gọi là phương pháp thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại 

vi (polling) trước khi thực hiện vào/ra dữ liệu. 

Yêu cầu ngắt Chương trình con 

phục vụ ngắt 

(trao đổi dữ liệu) 

Chương trình 

hiện tại của CPU 
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5.2. Vào/ra dữ liệu bằng cách thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị 

Phương pháp vào/ra dữ liệu bằng cách thăm 

dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi là 

phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu bằng 

chương trình – có hội thoại. Tín hiệu hội thoại 

(handshaking signal) ở đây là tín hiệu báo trạng 

thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi. 

Việc điều khiển vào/ra dữ liệu sẽ trở nên rất 

đơn giản nếu thiết bị ngoại vi lúc nào cũng sẵn 

sàng chờ làm việc (trao đổi dữ liệu) với CPU – 

Như đã đề cập đến trong phần giới thiệu – đó là 

phương pháp vào/ra dữ liệu đồng bộ (trực tiếp – 

không hội thoại). Tuy nhiên trong thực tế không 

phải lúc nào CPU cũng làm việc với các thiết bị 

ngoại vi “liên tục sẵn sàng” như trên, vì tốc độ 

làm việc của thiết bị ngoại vi và CPU là rất chênh 

lệch. Thông thường khi CPU muốn trao đổi dữ 

liệu với một thiết bị ngoại vi nào đó, thông qua 

chương trình nó liên tục kiểm tra trạng thái sẵn 

sàng của thiết bị ngoại để xem có yêu cầu trao đổi 

dữ liệu (yêu cầu phục vụ) hay không? Đến khi có 

một thiết bị ngoại vi nào đó có yêu cầu trao đổi dữ 

liệu (tức là có tín hiệu báo trạng thái sẵn sàng – 

readly) thì chương trình sẽ chuyển sang thực hiện 

việc trao đổi dữ liệu (công việc trao đổi này có thể 

là các lệnh ngay trong chương trình chính hoặc là 

một chương trình con phục vụ – hoặc ISR) rồi lại 

tiếp tục kiểm tra thiết bị ngoại vi kế tiếp. Quá trình 

này được thực hiện tiếp tục đến thiết bị ngoại vi 

cuối cùng rồi lại được lặp lại từ đầu. Vậy, nếu làm 

việc theo phương pháp thăm dò thì thông thường 

CPU phải được dành riêng cho công việc trao đổi 

dữ liệu vì nó phải liên tục kiểm tra trạng thái sẵn 

sàng của thiết bị ngoại vi thông qua các tín hiệu 

móc nối. Các tín hiệu này được lấy từ mạch phối 

ghép, do người thiết kế mạch tạo ra để cho chương 

trình có thể kiểm tra nó. Việc này được tính toán 

đồng bộ khi xây dựng mạch và chương trình điều 

khiển. 

Nói chung, phương pháp này đơn giản trong tổ chức phần cứng và phần mềm nhưng 

gặp phải nhược điểm là khi số lượng thiết bị ngoại vi tăng lên thì sẽ làm lãng phí thời gian 

CPU cho việc kiểm tra trạng thái sẵn sàng và khả năng đáp ứng tức thời với phục vụ của 

CPU là rất thấp. 

Hình vẽ cho thấy lưu đồ của chương trình điều khiển theo phương pháp thăm dò khi số 

lượng số thiết bị ngoại vi > 1. 

TNNV1 

sẵn sàng? 

Vào/ra dữ liệu với 

TBNV1 

Chương trình 

điều khiển 

T 

TNNV1 

sẵn sàng? 

Vào/ra dữ liệu với 

TBNV1 

F 

TNNV1 

sẵn sàng? 

Vào/ra dữ liệu với 

TBNV1 

T 

F 

T 

F 

... 

Hình vé: Lưu đồ điều khiển của 

Phương pháp thăm dò trạng thái sẵn sàng 
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Nếu thông tin được phát hoặc nhận từ một thiết bị ngoại vi nào đó sẽ thiết lập một cờ 

trạng thái thích hợp (thông thường là bằng một mạch lật trạng thái bởi xung STB của thiết bị 

ngoại vi). Bộ vi xử lý sẽ kiểm tra cờ trạng thái này và sẽ thực hiện modul chương trình trao 

đổi dữ liệu khi cờ trạng thái báo rằng thiết bị ngoại vi sẵn sàng cho việc trao đổi dữ liệu. Nó 

như một tín hiệu yêu cầu phục vụ (thụ động) cho việc vào/ra dữ liệu. 

Sau đây là một ví dụ về cách tạo tín hiệu móc nối trong tổ chức phần cứng và lưu đồ 

thuật toán (chương trình điều khiển) dùng cho việc trao đổi dữ liệu giữa CPU và thiết bị 

ngoại vi. 

Để đơn giản, trong ví dụ này 

ta giả thiết CPU chỉ làm việc với 1 

thiết bị ngoại vi và và 1 thiết bị 

ngoại vi ra. Việc tổ chức phối ghép 

phần cứng được thực hiện trên các 

vi mạch (IC) cỡ vừa để dễ theo dõi 

các tín hiệu. 

Một cổng vào có địa chỉ 00 

được dùng để đọc trạng thái sẵn 

sàng của thiết bị ngoại vi số 1 và số 

2. (TB1: vào; TB2: ra). Tín hiệu 

báo sẵn sàng của thiết bị ngoại vi 

số 1 (có địa chỉ 01) được đặt vào 

bit D0 và tín hiệu báo sẵn sàng của 

thiết bị ngoại vi số 2 (có địa chỉ 02) 

được đặt vào bit D1 của bus dữ 

liệu. Các bit tín hiệu này sẽ có giá 

trị bằng 1 khi thiết bị ngoại vi 

tương ứng ở trạng thái sẵn sàng 

trao đổi dữ liệu với CPU và chúng 

sẽ được đưa vào bus dữ liệu khi 

CPU đọc nó bằng lệnh đọc cổng có 

địa chỉ 00. Chương trình điều khiển 

trao đổi dữ liệu sẽ kiểm tra các bit 

báo sẵn sàng này và có các đáp ứng 

thích hợp. 

Cụ thể hoạt động của phần 

mạch vào dữ liệu như sau: Khi thiết 

bị vào (TB1) có (1 byte) dữ liệu cần (trao đổi) đưa vào hệ thống, nó đưa ra xung STB để cho 

phép mạch chốt 8 bit chốt lấy dữ liệu đó đồng thời kích cho mạch lật D (mạch tạo tín hiệu 

sẵn sàng) làm việc => đầu ra Q = 1. Bộ vi xử lý (CPU) thông qua lệnh đọc cổng 00 để thăm 

dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi số 1 thông qua bit D0. Khi thấy D0 = 1, nó đọc 1 

byte dữ liệu vào đồng thời xoá luôn Q (Q = 0, thiết bị ngoại vi không sẵn sàng) để chuẩn bị 

lần đọc byte dữ liệu khác. 

Tương tự như vậy ta có thể thấy được sự hoạt động của phần mạch ra dữ liệu – thiết bị 

ngoại vi số 2. 

ACK 

Mạch 
3 trạng 

thái 

/OC 

Mạch 

chốt 

8 bit 

/G 

Input 
Device 

(1) 

 

pr 
Q   D 

 

lck 

clr 

+5V 

Mạch 

Chốt 

8 bit 

/G 

Mạch 

3 trạng 

thái 

/OC 

Output 

Device 

(2) 

 

pr 

Q   D 
 

lck 

clr 

+5V 

Bus 

dữ 

liệu 

D0 

D1 

... 

 

D7 

ISP01 

ISP00 

ISP01 

STB 

OSP02 

OSP00 

OSP02 

Hình vẽ: Sơ đồ mạch phần cứng tạo tín hiệu móc nối 
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Yêu cầu: Lập trình theo lưu đồ (a) – đường nét liền để thực hiện việc đọc vào một byte 

dữ liệu mỗi khi cổng 01 báo sẵn sàng rồi hiển thị byte dữ liệu đó. Giả thiết có 100 byte dữ 

liệu phải đọc và có sẵn thủ tục thực hiện hiển thị giá trị trong thanh ghi al lên màn hình có 

tên là hien_thi. 

… 

Mov cx, 100  ; Số byte dữ liệu cân đọc trong cx 

Lặp:  

In  al, 0   ; Đọc cổng 00 

Test al, 1   ; D0 = 1? 

Jz  Lặp   ; không, đọc lại cổng 00 

In  al, 1   ; phải, đọc cổng 01 

Call Hien_thi  ; hiển thị kết quả 

Loop Lặp   ; chưa hết dữ liệu, quay lại 

Ra: 

… 

Trong trường hợp thiết bị ngoại vi vào/ra hoạt động theo cách khác: mỗi khi cờ báo 

trạng thái sẵn sàng, cho phép CPU đọc/ghi nhiều byte dữ liệu cùng lúc thì ta có nhánh đi 

theo đường nét đứt trên lưu đồ. Khi này ta cần thiết sửa đổi cả tổ chức phần cứng và chương 

trình để hệ thống hoạt động chính xác. 

Hình vé: Lưu đồ điều khiển vào/ra dữ liệu 

 

D0=1? 

Đọc cổng  

00 

Begin 

 

Hết dữ liệu? 

End 

Đọc cổng  

01 

T 

F 

T 

F 

(a) Lưu đồ đọc dữ liệu từ cổng 01 

 

D1=1? 

Đọc cổng  

00 

Begin 

 

Hết dữ liệu? 

End 

Ghi cổng  

01 

T 

F 

T 

F 

(a) Lưu đồ ghi dữ liệu vào 02 
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Trở về ví dụ 4 trong chương trước ta thấy: tổ chức phần cứng và chương trình điều 

khiển vào/ra là theo phương pháp này (polling – thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị 

ngoại vi). ở đó ta sử dụng vi mạch cổng chuyên dụng PPI 8255 làm việc trong chế độ 1 

(mode 1) và bản thân vi mạch này có khả năng tạo ra các tín hiệu móc nối được cả với CPU 

và thiết bị ngoại vi. Việc đọc (thăm dò) đơn giản chỉ là đọc bit PC3 của cổng PC (theo ví dụ 

đó). Tín hiệu của bit này chính là tín hiệu INTR. Nếu ta không kiểm tra bit này bằng cách 

đọc cổng PC mà nối thẳng nó tới chân tiếp nhận yêu cầu ngắt của CPU là chân INTR thì ta 

có một phương pháp phối ghép khác để vào/ra dữ liệu – đó là điều khiển vào/ra dữ liệu bằng 

cách ngắt CPU. Phương pháp này sẽ được trình bày chi tiết trong chương sau. 

Nếu kiểm tra PC3, 

PC0 (là tín hiệu báo sẵn 

sàng tương ứng cho các 

cổng PA và PB), bằng 

lệnh đọc cổng PC trong 

chương trình thì ta có 

phương pháp vào/ra dữ 

liệu là thăm dò trạng 

thái sẵn sàng của thiết bị 

ngoại vi. 

Sơ đồ ghép nối dùng PPI 8255 - Mode 1 
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Chƣơng 6 

NGẮT VÀ XỬ LÝ NGẮT TRONG VXL 8088 

 

6.1. Sự cần thiết phải ngắt CPU 

Như đã biết, với cách tổ chức trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách thăm dò 

trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi, trước khi thực hiện bất kỳ một lệnh (hay một nhóm 

lệnh) trao đổi dữ liệu thì CPU phải dành toàn bộ thời gian vào việc kiểm tra (thăm dò) để 

xác định trạng thái sẵn sàng làm việc của thiết bị ngoại vi. Trong một hệ vi xử lý với cách 

làm việc như vậy, thông thương bộ vi xử lý (CPU) chủ yếu là được dành cho việc vào/ra dữ 

liệu và thực hiện một vài xử lý liên quan. 

Nhưng thực tế thì sức mạnh của CPU trong một hệ vi xử lý là rất lớn, nó làm việc với 

tốc độ rất cao và tập lệnh phong phú (khả năng xử lý dữ liệu lớn) mà công việc vào/ra dữ 

liệu thì không tốn nhiều thời gian (thời gian thực hiện các lệnh vận chuyển dữ liệu). Để tận 

dụng khả năng làm việc của CPU để làm thêm được nhiều công việc khác nữa, người ta 

mong muốn: CPU không tốn nhiều thời gian vào việc thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết 

bị ngoại vi, chỉ khi nào thiết bị ngoại vi sẵn sàng và cần trao đổi dữ liệu với hệ thống (CPU) 

thì thiết bị ngoại vi chủ động yêu cầu (thông báo) CPU tạm dừng công việc hiện tại để phục 

vụ cho việc trao đổi dữ liệu. Sau khi hoàn thanh công việc trao đổi dữ liệu thì CPU quay về 

thực hiện tiếp công việc đang thực hiện (công việc bị gián đoạn). Cách làm việc theo kiểu 

này gọi là ngắt CPU (gián đoạn sự hoạt động của CPU) để thực hiện trao đổi dữ liệu. Treen 

cơ sở như vậy, “ngắt” được mở rộng cho hầu hết các ứng dụng khác nhằm độc lập hoá với 

công việc của CPU và tăng thêm hiệu suất của hệ thống (như các phục vụ của DOS và của 

BIOS). 

Để có thể thực hiện được phương pháp ngắt CPU cho vào/ra dữ liệu thì ta phải có cách 

tổ chức hệ thống phần cứng và phần mềm sao cho có thể tận dụng được khả năng thực hiện 

các chương trình con phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine) tại các địa chỉ xác định 

của CPU. Khi nghiên cứu các chân tín hiệu của 8088, ta thấy vi mạch này có các chân tiếp 

nhận yêu cầu ngắt che được INTR và không che được NMI, chính các chân này sẽ được sử 

dụng vào việc đưa các yêu cầu ngắt từ bên ngoài tới CPU 8088. 

6.2. Ngắt trong vi xử lý 8088 

6.2.1. Các loại ngắt trong hệ 8088 

Trong hệ vi xử lý có bộ vi xử lý 8088 (và 80x86 family) có thể phân loại các ngắt theo 

nguyên nhân gây ngắt CPU thành 3 nhóm: 

 Ngắt cứng: Đây là các yêu cầu ngắt CPU do mạch ngoài (thiết bị ngoại vi hoặc các vi 

mạch điều khiển khác) tác động đến chân INTR và NMI của 8088. 

Ngắt cứng NMI (Non Maskable Interrupt) là yêu cầu ngắt không che được tương ứng 

với ngắt mềm INT 2. Trong hệ thống, các nguyên nhân gây lỗi như lỗi bộ nhớ, chẵn lẻ, sự 

cố hệ thống như sụt điện áp, cháy máy, … sẽ được chuyển thành tín hiệu báo về chân NMI 

của bộ vi xử lý. Các lệnh như CLI (xoá cờ IF) STI (lập cờ IF) không ảnh hưởng tới sự nhận 

biết của tín hiệu yêu cầu ngắt NMI. 

Ngắt cứng INTR là yêu cầu ngắt che được. Các lệnh CLI, STI có ảnh hưởng trực tiếp tới 

trạng thái của cờ IF trong thanh ghi cờ của bộ vi xử lý, tức là ảnh hưởng tới việc CPU có thể 

nhận biết được các yêu cầu ngắt tại chân này hay không. Cụ thể, nếu IF=1 thì CPU nhận 

biết được các yêu cầu ngắt tác động chân INTR của nó; IF=0, ngược lại. Yêu cầu ngắt tại 
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chân INTR có thể có kiểu ngắt N 

nằm trong khoảng 00h – FFh, kiểu 

ngắt này phải được đưa vào bus dữ 

liệu của hệ thống để CPU có thể đọc 

được khi có xung INTA (Interrupt 

Acknowledge) trong chu kỳ trả lời 

chấp nhận ngắt. 

 Ngắt mềm: Khi CPU thực hiện 

các lệnh ngắt dạng INT N 

(lệnh gọi ngắt trong assembly) 

– trong đó N là số hiệu (kiểu) 

ngắt nằm trong khoảng 00h – 

FFh. Dựa vào số hiệu ngắt, theo cách thiết kế mà CPU sẽ tìm được chương trình con 

(phục vụ) ngắt để thực hiện thông qua bảng vector ngắt (sẽ nói trong phần sau). 

 Ngắt ngoại lệ: Đây là các ngắt xuất hiện do các lỗi sinh ra trong quá trình hoạt động 

của CPU. Ví dụ như chia cho 0, tràn khi tính toán, … và một số lỗi khi tính toán với 

số thực dấu chấm động (trong các bộ vi xử lý tiên tiến). 

Các yêu cầu ngắt, cuối cùng cũng dẫn đến: CPU thực hiện một đoạn chương trình 

(chương trình con) – nó được coi như những “điều kiện cho rẽ nhánh” sự hoạt động của 

CPU. Các yêu cầu này được CPU kiểm tra thường xuyên tại chu kỳ đồng hồ cuối cùng của 

mỗi lệnh. 

Để đưa số hiệu ngắt vào bus dữ liệu khi có tín hiệu yêu cầu ngắt tác động vào CPU 

(INTR hoặc NMI) của một thiết bị ngoại vi nào đó (đay là ngắt cứng), giả thiết trong một 

thời điểm nhất định chỉ có một yêu cầu ngắt IRQi (Interrupt ReQuest i) được tác động và 

khi đó CPU sẽ tiếp nhận được yêu cầu ngắt và đọc số hiệu ngắt N. Ta có thể sử dụng sơ đồ 

đơn giản sau: 

 

 

AD7 IRQ6 IRQ5 IRQ4 IRQ3 IRQ2 IRQ1 IRQ0 N 

Hình vẽ: Chu kỳ trả lời ngắt của 8088 
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Hình vẽ: Một cách đơn giản để đưa số hiệu ngắt N vào bus dữ liệu 
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1 1 1 1 1 1 1 0 FEh (245) 

1 1 1 1 1 1 0 1 FDh (253) 

1 1 1 1 1 0 1 1 FBh (251) 

1 1 1 1 0 1 1 1 F7h (247) 

1 1 1 0 1 1 1 1 EFh (239) 

1 1 0 1 1 1 1 1 DFh (223) 

1 0 1 1 1 1 1 1 BFh (191) 

Bảng quan hệ giữa IRQi và số hiệu ngắt N 

Tại một thời điểm nếu có 1 tín hiệu yêu cầu ngắt IRQi nào đó tác động (mức thấp – low) 

thì đầu ra của mạch NAND sẽ có xung yêu cầu ngắt đến CPU. Tín hiệu IRQi được đồng 

thời đưa qua mạch khuếch đại đệm để tạo ra số hiệu ngắt tương ứng, số hiệu ngắt này sẽ 

được CPU đọc vào khi nó đưa tín hiệu trả lời /INTA (xung thứ hai). Trong trường hợp có 2 

hay nhiều hơn các yêu cầu ngắt tác động thì với mạch ví dụ trên không thể đáp ứng được vì 

vỡi một xung yêu cầu ngắt nhận được từ chân INTR nhưng số hiệu ngắt thì không thuộc 

(không tương ứng) yêu cầu ngắt nào cả! Vì vậy cần có sự xử lý trước tình huống đó. Sẽ 

được nói rõ trong phần sau. 

6.2.2. Đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt 

Khi có yêu cầu ngắt với số hiệu ngắt N tác động đến chân tiếp nhận yêu cầu ngắt của 

CPU và nếu yêu cầu ngắt đó được chấp nhận (với những yêu cầu ngắt che được) thì CPU sẽ 

thực hiện dãy công việc sau: 

 SP <= SP-2; {SP} <= FR (*chỉ ra đỉnh mới của Stack, cất thanh ghi cờ vào stack, 

trong đó {SP} là ô nhớ do SP lưu giữ địa chỉ (trỏ tới)*). 

 IF <= 0; TF <= 0; (*cấm các ngắt che được, chạy suốt*). 

 SP <= SP-2; {SP} <= CS; (*chỉ ra đỉnh mới của Stack, cất địa chỉ segment của địa 

chỉ trở về vào stack*). 

 SP <= SP-2; {SP} <= IP; (*chỉ ra đỉnh mới của Stack, cất địa chỉ offset của địa chỉ 

trở về vào stack*). 

 IP <= {N*4}; CS <= {N*4+2}; (*lấy lệnh tại địa chỉ mới của chương trình con phục 

vụ ngắt kiểu N (số hiệu ngắt N) tương ứng trong bảng vector ngắt*). 

 Tại cuối chương trình con phục vụ ngắt, khi gặp lệnh IRET, CPU sẽ thực hiện dãy 

các công việc trên theo thứ tự ngược lại, cụ thể: 

o {SP} => IP; SP <= SP+2 

o {SP} => CS; SP <= SP+2 

o {SP} => FR; SP <= SP+2 

(* Bộ vi xử lý quay lại thực hiện chương trình chính tại địa chỉ với giá trị cũ và 

thanh ghi cờ được lấy ra từ stakc *) 

Trong thực tế, các ngắt mềm INT N đã bao trùm các loại ngắt khác nhau bởi vì Intel đã 

quy định một số kiểu ngắt đặc biệt được xếp vào đầu dãy ngắt mềm như sau: 
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 INT 0: Ngắt mềm do phép chia cho 0 gây ra. 

 INT 1: Ngắt mềm để chạy từng lệnh với trường hợp cờ TF=1. 

 INT 2: Ngắt cứng do tín hiệu tích cực tại chân NMI gây ra. 

 INT 3: Ngắt mềm để đặt điểm dừng của chương trình tại một địa chỉ nào đó. 

 INT 4: (Hoặc lệnh INTO) là ngắt mềm ứng với trường hợp tràn (OF=1). 

Các kiểu ngắt khác còn lại được dành cho Intel và người sử dụng (IBM không hoàn 

toàn tuân thủ các quy định này khi chế tạo các máy tính PC/XT, PC/AT): 

 INT 5 – INT 1Fh: Dành riêng cho Intel trong các bộ vi xử lý cao cấp. 

 INT 20h – INT FFh: Dành cho người sử dụng (trong đó hệ điều hành và BIOS 

đã sử dụng một phần). 

Các kiểu ngắt N (trong INT N) đều tương ứng với các địa chỉ xác định của ISR mà ta 

có thể tra (lấy – hoặc đọc trực tiếp) trong bảng vector ngắt. Intel quy định bảng này nằm 

trong RAM bắt đầu từ địa chỉ 00000h và kéo dài 1 KB (kích thước này là vì: 8088 và 80x86 

có 256 kiểu ngắt, mỗi kiểu ngắt ứng với một vector ngắt, một vector ngắt cần 4 byte để chứa 

địa chỉ đầy đủ cho CS và IP của chương trình con phục vụ ngắt, 2 byte để lưu CS, 2 byte 

khác để lưu IP nên: 256 (byte) x 4 = 1024 (byte) = 1 KB). 

 

6.2.3. Xử lý ƣu tiên ngắt 

Như đã đề cập đến, vấn đề trở nên phức tạp là tại cùng một thời điểm mà có nhiều tín 

hiệu yêu cầu ngắt tác động đến CPU (thuộc các kiểu ngắt khác nhau). Khi đó CPU sẽ xử lý 

như thế nào? Thực hiện (phục vụ) chương trình con phục vụ ngắt nào? Thực ra CPU xử lý 

các yêu cầu ngắt theo mức ưu tiên (theo thiết kế) với nguyên tắc ngắt nào có mức ưu tiên 

cao nhất sẽ được CPU nhận biết và phục vụ trước. 

Ngay từ khi thiết kế và chế tạo (thường gọi là ngầm định) CPU 8088 có khả năng phân 

biệt các mức ưu tiên khác nhau cho các loại ngắt theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau: 

Yêu cầu ngắt 

Chương trình 
hiện tại của CPU 

CPU tự: 

 Cất FR 

 Xoá IF, TF 

 Cất CS, IP 
 Lấy địa chỉ IR 

CPU tự: 

 Cất FR 

 Xoá IF, TF 

 Cất CS, IP 

 Lấy địa chỉ IR 

ISR 

Lệnh cất các thanh ghi 

Thân ISR 

Lệnh lấy các thanh ghi 

IRET 

Hình vẽ: Minh hoạ về mặt cấu trúc chương trình có ngắt xảy ra và sự liên hệ giữa chương trình chính (CTC) 

và chương trình con phục vụ ngắt (ISR) 
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Các ngắt Mức ƣu tiên 

Ngắt nội bộ: INT 0 (phép chia 0), INT N, INTO 0: Cao nhất 

Ngắt NMI 1 

Ngắt INTR 2 

Ngắt để chạy từng lệnh (INT 1) 3: Thấp nhất 

Để thấy rõ sự hoạt động của CPU trong cơ chế ngắt ưu tiên này, ta có thể lấy môtj ví dụ 

cụ thể như sau: Giả sử tại một thời điểm nào đó, khi CPU (ở trạng thái cho phép ngắt với cờ 

IF=1) đang thực hiện phép chia và có lỗi xảy ra do số chia bằng 0, tai thời điểm này CPU 

cũng nhận được yêu cầu ngắt từ đầu bào INTR. Theo thứ tự ưu tiên ngầm định trong việc xử 

lý ngắt của 8088 thì INT o có mức ưu tiên cao hơn ngắt che được INTR nên CPU sẽ thực 

hiện ISR tương ứng INT 0 để đáp ứng với lỗi đặc biệt do phép chia 0 gây ra và cờ IF được 

xoá về 0 => yêu cầu ngắt INTR sẽ (tự động) bị cấm cho tới khi ISR tương ứng INT 0 kết 

thúc và trở về nhờ lệnh IRET, cờ IF được khôi phục trở lại (toàn bộ thanh ghi cờ). Tiếp đó 

CPU sẽ đáp ứng yêu cầu ngắt INTR bằng cách thực hiện ISR tương ứng INTR đó. 

6.2.4. Mạch điều khiển ngắt ƣu tiên PPI 8259A 

Khi vào/ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi theo nguyên tắc ngắt (ngắt cứng), tín hiệu yêu cầu 

ngắt (yêu cầu phục vụ ngắt) hay tín hiệu sẵn sàng (ready) từ phía thiết bị ngoại vi nối với lối 

vào tiếp nhận yêu cầu ngắt INTR của CPU. Theo đó (mà) máy tính có thể thực hiện được 

các công việc khác cho tới khi nó bị ngắt bởi tín hiệu này từ một thiết bị ngoại vi nào đó. 

Chương trình con phục vụ ngắt tương ứng sẽ nhập hoặc xuất dữ liệu trong vòng một vài 

micro giây rồi kết thúc để CPU quay trở về chương trình (công việc) đã bị gián đoạn. Như 

vậy, các thao tác nhập/xuất dữ liệu chỉ chiếm một phần nhỏ thời gian của bộ vi xử lý. Có 

nhiều ứng dụng được sử dụng ngắt cứng như việc đọc vào mã ASCII các ký tự của các phím 

trên bàn phím. 

 Đếm số ngắt từ một bộ định thời để tạo thành một đồng hồ thời gian thực theo 

giờ, phút, giây. 

 Phát hiện các tình huống khẩn cấp hay kiểm tra công việc nào đó dựa trên cơ 

chế ngắt, … 

Về nguyên tắc, mỗi ứng dụng này yêu cầu một lối vào ngắt riêng biệt (cụ thể) để CPU 

nhận biết đúng ứng dụng đó, nhưng với bộ vi xử lý 8088 và 80x86 nói chung chỉ có 2 chân 

(lối vào) tiếp nhận yêu cầu ngắt là INTR và NMI. Nếu (hầu hết) dành lối vào NMI cho ngắt 

khi mất nguồn nuôi (sụt áp) thì còn lại duy nhất một lối vào INTR cho tất cả các ứng dụng 

còn lại (Các ngắt INTR chỉ là một mức ưu tiên trong 4 mức ưu tiên ngầm định mà 8088 có 

thể xử lý được). Do đó, khi có nhiều yêu cầu ngắt che được của các thiết bị ngoại vi khác 

nhau cùng gửi đến CPU yêu cầu phục vụ (trao đổi dữ liệu) thì CPU không thể nhận biết 

được yêu cầu đó là của thiết bị nào. Trong trường hợp đó, phải sử dụng một mạch bổ trợ để 

“dồn” các tín hiệu ngắt cứng từ các thiết bị ngoại vi khác nhau vào một lối vào duy nhất 

INTR của bộ vi xử lý, đồng thời có thể xử lý ưu tiên cho các tín hiệu yêu cầu ngắt đó gọi là 

bộ điều khiển ngắt ưu tiên: PIC – Priority Interrupt Controller. 

Trong các máy tính IBM PC, PC XT/AT, … (và các hệ vi xử lý khác nói chung) thường 

dùng vi mạch PIC có sẵn 8259. Đó là một vi mạch cỡ lớn lập trình được, nó có thể xử lý 

được 8 yêu cầu ngắt đồng thời gửi đến với 8 mức ưu tiên khác nhau để tạo ra một yêu cầu 

ngắt duy nhất (có mức ưu tiên cao nhất trong số đó) đưa tới chân INTR của CPU (là yêu cầu 

ngắt che được ứng với một thiết bị nào đó. 
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Khi hệ thống có số lượng thiết bị ngoại vi lơn hơn 8, cần mở rộng khả năng tiếp nhận và 

xử lý ngắt thì 8259 cho phép nối tầng. Nếu nối tầng một mạch 8259 chủ và 8 mạch 8259 thợ 

thì có thể xử lý được 64 ngắt đồng thời gửi đến với 64 mức ưu tiên khác nhau (Với các máy 

PC XT/AT: thường nối tầng một 8259 chủ và một 8259 thợ). 

Một số ký hiệu trên sơ đồ: 

 IRQ0 – IRQ7 (IRQi) – Interrupt ReQuest: các yêu cầu ngắt. 

 IRR – Interrupt Request Register: thanh ghi yêu cầu ngắt. 

 PR – Priority Resolver: bộ xử lý ưu tiên. 

 SP/EN – Slave Program/ENable buffer: lập trình thành mạch thợ/mở đệm bus dữ 

liệu. 

 ISR – In Service Register: thanh ghi yêu cầu ngắt đang được phục vụ. 

 Cas0 – Cas2: tín hiệu nối tầng giữa các PIC với nhau. 

 Các khối chức năng chính của 8259A bao gồm 

(Các) yêu cầu ngắt từ các thiết bị ngoại vi gửi tới IRQi được xử lý bởi 3 thanh ghi 8 bit, 

mỗi bit tương ứng với một yêu cầu ngắt IRQi (i=0-7). 

(1) IMR (Interrupt Mask Register – Thanh ghi che ngắt): Thanh ghi này dùng để cấm 

(che) hoặc cho phép (không che) từng lối vào yêu cầu ngắt riêng biệt. Mỗi bit của nó tương 

ứng với một lối vào có cùng chỉ số i. Để cho phép một lối vào ngắt, phải gửi đi (ghi) một từ 

lệnh có bit tương ứng lối vào ấy bằng 0. 

(2) IRR (Interrupt Request Register – Thanh ghi yêu cầu ngắt): Thanh ghi này có nhiệm 

vụ ghi nhớ để theo dõi các yêu cầu ngắt đang yêu cầu phục vụ (có tại các IRQi). Tín hiệu 

yêu cầu ngắt có tại lối vào nào thì bit tương ứng với lối vào đó của IRR sẽ được lập. Tín 

hiệu yêu cầu ngắt phải tồn tại trên lối vào IRRQ cho tới khi xuất hiện sườn xuống của xung 

INTA thứ nhất. 

 

Logic điều khiển 

 

 

 
ISR 

 

 

 
PR 

 

 

 
IRR 

IMR 

(Interrupt Mask Register) 

 

Đệm bus 

 

Logic 

Ghi/đọc 

 

Đệm nối 

tầng và 

so sánh 

IRQ0 

IRQ1 

IRQ7 

INT INTA 

D7-D0 

A0 

RD 

WR 

CS 

SP/EN 

Cas0 

Cas1 

Cas2 

Internal bus 

Hình vẽ: Sơ đồ khối và sơ đồ đóng vỏ DIP của PIC 8259A 
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(3) ISR (In Service Register – Thanh ghi ngắt đang được phục vụ): Thanh ghi này ghi 

nhớ yêu cầu ngắt nào đang được phục vụ trong số các yêu cầu ngắt IRQi. Với mỗi IRQi 

đang được phục vụ thì bit thứ i tương ứng với nó trong ISR sẽ được lập (=1). 

(4) PR (Priority Resolver – Bộ xử lý ưu tiên): Đây là mạch xử lý ưu tiên ngắt dựa trên 

nội dung 3 thanh ghi: IRR, ISR và IMR để quyết định một yêu cầu ngắt IRQi nào đó có 

được gửi tới CPU 8088 thông qua chân INT của khối logic điều khiển tại (một) thời điểm 

hiện tại hay bắt nó phải chờ. 

(5) Control Logic – Logic điều khiển: Khối này có nhiệm vụ gửi các yêu cầu ngắt IRQi 

tới chân INTR của CPU 8088 khi có tín hiệu tại các lối vào IRQi và nhận trả lời chấp nhận 

yêu cầu ngắt INTA    từ CPU để rồi điều khiển việc đưa ra số hiệu ngắt N trên bus dữ liệu 

(tại xung INTA thứ hai). 

(6) Đệm bus dữ liệu: Dùng để phối ghép 8259A với bus dữ liệu của CPU. 

(7) Logic điều khiển ghi/đọc: Dùng cho việc ghi các từ điều khiển và đọc các từ trạng 

thái của 8259A. 

(8) Khối đệm nối tầng và so sánh: Ghi nhớ và so sánh các số hiệu của các mạch 8259A 

có mặt trong hệ thống vi xử lý. 

 Các tín hiệu của PIC 8259: 

Một số tín hiệu trong mạch PIC 8259A có tên gọi giống như các tín hiệu tiêu chuẩn của 

hệ vi xử lý 8088 (hình vẽ – sơ đồ khối), ngoài ra còn có một số tín hiệu đặc biệt sau: 

Cas0 – Cas2 [I/O]: Đây là đầu vào đối với mạch PIC thợ và là đầu ra đối với mạch PIC 

chủ. Chúng được sử dụng khi nối tầng để tăng thêm số lượng các yêu cầu ngắt cần xử lý. 

SP/EN [I/O]: Khi 8259 làm việc ở chế độ không có đệm bus dữ liệu thì đây là tín hiệu 

vào để lập trình cho mạch 8259 thành mạch thợ (SP = 0) hoặc mạch chủ (SP =1). Khi 8259 

làm việc trong hệ vi xử lý ở chế độ có đệm bus dữ liệu thì đây là tín hiệu EN dùng để mở 

đệm bus dữ liệu cho 8259 (và 8088) thông vào bus dữ liệu của hệ thống. Lúc này việc định 

nghĩa mạch 8259 là mạch chủ hay mạch thợ phải thực hiện thông qua từ điều khiển ICW4 

(sẽ nói kỹ ở phần sau). 

INT [O]: Là tín hiệu yêu cầu ngắt đến chân INTR của 8088. 

INTA [I]: Nối với chân báo chấp nhận ngắt của CPU. 8259 sử dụng xung INTA thứ nhất 

phát ra từ 8088 để thực hiện một số thao tác nội bộ (xử lý ưu tiên), tuỳ thuộc vào mode hoạt 

động mà nó được lập trình. Khi nhận được xung INTA thứ hai từ 8088, 8259 sẽ xuất số hiệu 

ngắt N tương ứng yêu cầu ngắt IRQi lên bus dữ liệu. Số hiệu ngắt này được xác định: thứ 

nhất là IRQi, thứ hai là số hiệu ngắt mà người lập trình viết cho 8259 khi khởi động nó. 

RD/WR [I]: Các tín hiệu điều khiển đọc/ghi sẽ điều khiển các quá trình truyền, nhận từ 

điều khiển và từ trạng thái giữa 8088 và 8259 thông qua bus dữ liệu khi CS ở mức thấp. 
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Hình vẽ: PIC 8259 làm việc độc lập (mạch chủ ở chế độ không đệm bus) nối với 8088 

làm việc ở chế độ MIN thông qua bus hệ thống, địa chỉ mạch PIC 8259A tại 0FEh – 0FFh. 

ở sơ đồ này ta thấy chân SP/EN của 8259 được nối với +5V, CS được lấy từ mạch giải 

mã địa chỉ. Vì chỉ có một mạch PIC trong hệ thống nên có thể xử lý được 8 yêu cầu ngắt 

đồng thời: IRQ0 – IRQ7. 

Nếu hệ vi xử lý 8088 làm việc ở chế độ MAX thường ta phải dùng mạch điều khiển bus 

8288 và các đệm bus để cung cấp các tín hiệu thích hợp cho hệ thống. Mạch PIC 8259 phải 

làm việc ở chế độ có đệm bus để nối được với bus hệ thống này. 

Theo hình vẽ ví dụ (8088 chế độ MAX nối với PIC 8259) ta thấy tín hiệu địa chỉ cho 

8259 được lấy ra từ bus hệ thống (chứ không lấy trực tiếp từ 8088), trong khi đó tín hiệu dữ 

liệu của nó được nối với bus dữ liệu của bộ vi xử lý và từ đó được thông qua các đệm để nối 

vào bus hệ thống. 

 Lập trình cho PIC 8259 

 

 

 

 
 

PIC 8259 

RD 

WR 

A0 

IRQ0 

INTA 

INT 

A7-A1 

IO/M 
CS 

IRQ1 

IRQ7 

+5V 

SP/EN 

. 

. 

. 

D7-D0 

 

Bus hệ 

thống của 

8088 ở chế 

độ MIN 

 

 

+5V 

 

+5V 

 

 

 

+5V 

CS 

IRQ0 

IRQ1 

IRQ7 

A19-A0 

AD7-AD0 

CEN 
AEN 

ALE 

DT/R DT/R 

DEN 

IORDC 

IOWDC CLK 

INTA 

INT 

WR 

RD 

SP/EN 

A0 

D7-D0 

Cas0 

Cas1 

Cas2 

A19-A15 

AD7-AD0 

S2-S0 

INTR 

Reset 

READY 

CLK 

CSYNC 

READY 

RDY1 

AEN2 RES 

8284 

8088 

8259 

DIR 

G 

OC 

„245 

3x„373 

Reset 

F/C 

CLK 

8288 

G 

Hình vẽ: 8259 chủ (làm việc độc lập) nối với 8088 ở chế độ MAX 
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Vi mạch điều khiển ngắt ưu tiên PIC 8259A là vi mạch lập trình cỡ lớn lập trình được. 

Để mạch PIC 8259 hoạt động được theo yêu cầu, sau khi bật nguồn cấp điện cho nó, PIC 

cần phải được lập trình (thiết lập chế độ hoạt động) bằng cách ghi vào các thanh ghi (tương 

ứng với các cổng) bên trong nó các từ điều khiển khởi đầu ICW (Initialization Control 

Word) và tiếp sau đó là các từ điều khiển hoạt động OCW (Operation Control Word). 

Các từ điều khiển khởi đầu dùng để tạo nên các kiểu làm việc cơ bản ho PIC, còn các từ 

điều khiển hoạt động sẽ quyết định cách thức hoạt 

động cụ thể của PIC. Từ điều khiển khởi đầu cần được 

ghi trước khi PIC làm việc (tức là trước khi PIC nhận 

được các yêu cầu ngắt để xử lý) còn từ điều khiển hoạt 

động sẽ được ghi khi ta muốn thay đổi (cách thức) 

hoạt động của PIC 8259. 

Cụ thể các từ điều khiển nói trên như sau: 

i, Các từ điều khiển khởi đầu: 

PIC 8259 có tất cả 4 từ điều khiển khởi đầu là 

ICW1 – ICW4. Trong khi lập trình cho 8259 không 

phải lúc nào ta cũng cần dùng cả 4 từ điều khiển khởi 

đầu đó (tức là ghi tất cả chúng). Tuỳ theo các trường 

hợp ứng dụng cụ thể mà có lúc ta cần ghi liên tiếp cả 4 

từ điều khiển khởi đầu nhưng có lúc ta chỉ cần ghi 2 

hoặc 3 từ điều khiển khởi đầu (trong số đó) là đủ. Thứ 

tự và điều kiện ghi các từ điều khiển khởi đầu ICW 

vào 8259 được thực hiện theo lưu đồ sau: 

 ICW1 

Như đã biết, PIC 8259 chỉ có một đường địa chỉ 

vào (A0), trong khi đó nó có rất nhiều thanh ghi điều 

khiển và trạng thái tương đương (tương ứng) với các cổng. Tuy nhiên để phân biệt các thanh 

ghi trong đó (trong 8259) thì đầu vào địa chỉ A0 và thứ tự ghi sẽ giúp ta phân biệt ra cá 

thanh ghi khác nhau bên trong 8259 để ghi dữ liệu cho các từ điều khiển. Ví dụ, A0 = 0 là 

dấu hiệu để nhận biết rằng ICW1 được (ghi) đưa vào thanh ghi có địa chỉ chẵn trong PIC, 

còn khi A0 = 1 thì các từ điều khiển ICW2, ICW3 và ICW4 sẽ được (ghi) đưa vào các thanh 

ghi có địa chỉ lẻ trong PIC. 

Khi giới thiệu từng thanh ghi cụ thể với ý nghĩa các bit dữ liệu, ta còn ghi rõ thêm cả giá 

trị A0 tương ứng cho mỗi ICWi đó. 

Bit D0 của ICW1 (IC4) quyết định 8259 sẽ được nối với hệ vi xử lý nào. Để làm việc 

với hệ 16, 32 bit (8088/x86) thì trong ICW1 nhất thiết phải có IC4 = 1 (tức là ta luôn cần 

đến từ điều khiển khởi đầu ICW4), còn đối với hệ vi xử lý 8 bit (như khi xử dụng 

8080/8085) thì ta phải có IC4 = 0 (và như vậy các bit của ICW4 sẽ vị xoá về 0). 

Hình vé: Lưu đồ ghi các từ điều khiển 

khởi đầu cho PIC 8259 

ICW1(2)=0? 

ICW1 

T 

F 

ICW2 

ICW3 

ICW1(1)=1? 

ICW4 

Sẵn sàng nhận 

các yêu cầu ngắt 

T 

F 
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Các bit còn lại của ICW1 định nghĩa cách thức làm tác động của xung yêu cầu ngắt (tác 

động theo sườn hay theo mức) tại các chân yêu cầu ngắt IRQi của 8259 và việc bố trí các 

mạch PIC 8259 khác trong hệ làm việc đơn lẻ hay theo chế độ nối tầng. 

Khi sử dụng 8259 trong hệ 16 – 32 bit (8088/x86), bit D2 (ADI) có thể nhận các giá trị 

tuỳ ý, nó chỉ có ý nghĩa khi làm việc với hệ 8 bit nên thường được chọn là 0. 

Nếu chỉ sử dụng 1 vi mạch PIC 8259 trong hệ, đặt bit D1 = 1 (SNGL (S) = 1). Còn nếu 

có nhiều mạch PIC nối tầng trong hệ thống thì bit D1 của ICW1 trong các mạch PIC phải 

được xoá về 0. 

Bit D3 (LTIM) được dùng để xác lập trigger theo mức hay trigger theo sườn xung. 

Trong chế độ trigger theo mức, chương trình ngắt (yêu cầu ngắt) được yêu cầu mỗi khi xuất 

hiện mức điện áp cao trên lối vào yêu cầu ngắt IRQ. Trong chế độ trigger theo sườn xung, 

tín hiệu yêu cầu ngắt trên các lối vào IRQ phải được chuyển từ mức thấp lên mức cao và 

duy trì ở mức cao cho đến khi chương trình con phục vụ ngắt thực hiện. Vì vậy có thể nói 

bit này quy định cách thức tác động của xung yêu cầu ngắt là theo mức hay theo sườn 

(dương). 

Khi hoạt động trong hệ 16 – 32 bit thì không cần quan tâm tới các bit D5, D6 và D7 do 

đó thường đặt chúng bằng 0 cho đơn giản. 

Ngày nay, thường sử dụng bộ vi xử lý 8088 hoặc cao hơn khi xây dựng các hệ vi xử lý 

nên có thể sử dụng giá trị: 0000 1010 để ghi cho ICW1. 

 ICW2 

Trong một hệ vi xử lý 16 – 32 bit, từ điều khiển 

khởi đầu này được dùng để (cho phép) chọn kiểu 

ngắt (số hiệu ngắt N) tương ứng với các bit T7 – T3 

cho các đầu vào yêu cầu ngắt. Các bit T2 – T0 được 

8259 tự động gán giá trị tuỳ theo đầu vào yêu cầu 

ngắt IRQi cụ thể. Thực chất chúng có ý nghĩa như 

sau: Toàn bộ các bit của ICW2 sẽ báo cho 8259 biết 

số hiệu ngắt phải gửi (đi) ra bus dữ liệu để đáp ứng tín hiệu yêu cầu ngắt IRQ0. Để đáp ứng 

các yêu cầu ngắt khác (IRQ1 – IRQ7), 8259 sẽ tự động cộng chỉ số lối vào với giá trị cơ sở 

này (“không trừ”) và gửi kết quả cho 8088 dùng làm số hiệu ngắt cho các tín hiệu yêu cầu 

ngắt đó. Do các ngắt có số hiệu ngắt từ 0 – 31 hoặc là các ngắt chuyên dụng hoặc là để dự 

trữ nên số 32 (20h) là số ngắt thấp nhất cho các ứng dụng mở rộng của người sử dụng. Giả 

sử, cho ICW2 = 0010 0000 = 32d, 8259 sẽ gửi số hiệu ngắt này lên bus dữ liệu cho 8088 

Hình vẽ: Thanh ghi khởi đầu ICW1 

0 x x x 1 LTIM ADI SNGL IC4 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Địa chỉ của vector ngắt 

(chương trình con), không 

cần để ý đối với hệ 16-32 bit 

Cách tác động của xung yêu cầu ngắt: 

 1: Tác động theo mức dương 

 0: Tác động theo sườn dương 

Khoảng cách giữa các vector ngắt: 

 1: Cách 4 byte (8088/x86) 

 0: Cách 8 byte (8080/8085) 

Single 

 1: Chỉ có 1 mạch PIC 
 0: Có nhiều mạch PIC 

 1: Cần ICW4 
 0: Bỏ ICW4 

A0 

Hình vẽ: Thanh ghi khởi đầu ICW2 

1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Để chọn kiểu (số hiệu) ngắt 

cho mạch PIC 

ứng với mã của yêu cầu 

ngắt IRQ0-IRQ7 

A0 
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làm số hiệu ngắt cho IRQ0. Với tín hiệu yêu cầu ngắt trên IRQ1, 8259 sẽ gán cho số hiệu 

ngắt 0010 0001 = 33d (tiếp tục), tương tự như vậy có: IRQ2 = 0010 0010 = 34d, IRQ3 = 

0010 0011 = 34d, … 

Trong bất kỳ ICW2 nào nạp vào 8259, 3 bit thấp nhất luôn luôn bằng 0 vì 8259 sẽ tự 

động cấp phát các bit này sao cho tương ứng với chỉ số lối vào yêu cầu ngắt IRQi. 

 ICW3 

Từ điều khiển khởi đầu này chỉ sử dụng đến khi bit D2 (SNGL – S) thuộc từ điều khiển 

khởi đầu ICW1 có giá trị = 0, có nghĩa là trong hệ thống có nhiều mạch PIC 8259 làm việc 

trong chế độ nối tầng (chủ – tớ). Chính vì vậy mà tồn tại (có) 2 loại ICW3: 

ICW3 cho mạch 8259 chủ: từ điều khiển này để chỉ ra đầu vào yêu cầu ngắt IRQi nào 

của nó có (tín hiệu INT của) mạch tớ nối vào. Cần phải ghi ICW3 vào mạch chủ để nó biết 

với các lối vào IRQ thì phải xuất ID của các vi mạch 8259 tớ lên các đường Cas0 – Cas2. 

ICW3 cho mạch 8259 tớ: dùng làm phương tiện để các mạch tớ này được nhận biết, vì 

vậy từ điều khiển này (“phải”) chứa mã số i ứng với đầu vào IRQi của mạch chủ mà mạch 

8259 tớ đã nối vào. Mã số i (chính là ID) được sử dụng khi yêu cầu ngắt từ 8259 tớ. Khi vi 

mạch 8259 chủ nhận một yêu cầu ngắt từ mạch tớ nào đó – nó sẽ biết được yêu cầu ngắt đó 

là t mạch tớ nào thông qua IRQ tương ứng. Khi yêu cầu ngắt đó đã được chấp nhận, mạch 

chủ sẽ yêu cầu mạch tớ đó xuất số hiệu ngắt lên bus dữ liệu bằng cách nó đưa số ID ra các 

chân Cas0 – Cas 2, vi mạch 8259 tớ sẽ so sánh ID của nó với số ID trên Cas0 – Cas2, vi 

mạch tớ nào thấy trùng (có nghĩa là nó đã nhận ra ID của nó) thì nó sẽ đưa số hiệu ngắt lên 

bus dữ liệu (Sự xử lý ưu tiên ở đây có nghĩa là: Tại một thời điểm có thể có nhiều yêu cầu 

ngắt (từ các thiết bị ngoại vi) gửi tới mạch tớ. Trước hết chúng cùng gửi các yêu cầu ngắt 

tới mạch chủ và chờ xung INTA. Nhận được các yêu cầu ngắt từ các mạch tớ, mạch chủ 

cũng gửi xung yêu cầu ngắt qua chân INT tới 8088. Nếu yêu cầu ngắt này được chấp nhận 

thì 8088 sẽ gửi xung chấp nhận ngắt thứ nhất INTA tới tất cả các mạch 8259 (chân này tại 

các mạch PIC chủ và tớ được nối chung). Nhận được xung INTA này, tất cả các mạch PIC 

đều có những xử lý ưu tiên để chuẩn bị đưa số hiệu ngắt (của ngắt có chứa mức ưu tiên cao 

nhất) lên bus dữ liệu khi có xung INTA thứ hai. Nhưng khi có xung INTA thứ hai, các mạch 

tớ còn phải xem xét xem có được sự “cho phép” từ mạch chủ hay không thông qua việc so 

sánh ID của nó với ID của mạch chủ “chỉ định” qua các chân Cas0 – Cas2. Số hiệu ID này 

trùng với một trong những chỉ số i của IRQi trên mạch chủ mà trước đó có tín hiệu yêu cầu 

ngắt từ mạch tớ gửi đến. Như vậy khi xung INTA thứ hai xuất hiện thì số hiệu ngắt (của 

ngắt nào đó) từ mạch thợ được chấp nhận nào đó sẽ được đưa lên bus dữ liệu để 8088 đọc 

được. 

Hình vẽ: Thanh ghi khởi đầu ICW2 

1         

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

1: Đầu vào IRQi nối với mạch 8259 thợ (tớ) 

0: Đầu vào IRQi không nối với mạch 8259 thợ 

A0 

ICW2 của mạch chủ 

1 0 0 0 0 0 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Mã hoá số hiệu ID của mạch thợ 

0-7 nối vào IRQ0-IRQ7 

A0 

ID2 ID1 ID0 

ICW2 của mạch thợ 
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Ví dụ: Trong một hệ vi xử 

lý ta có một mạch PIC 8259A 

chủ và 2 mạch 8259A thợ nối 

vào chân IRQ0 và IRQ2 của 

mạch chủ. Tìm giá trị các từ 

điều khiển khởi đầu ICW3 để 

gán cho các mạch PIC. 

Giải: 

Mạch chủ: ICW3 = 0000 

0101b = 05h 

Mạch thợ 1 (nối vào IRQ0 

của mạch chủ): ICW3 = 0000 

0000b = 00h 

Mạch thợ 2 (nối vào IRQ2 

của mạch chủ): ICW3 = 0000 

0010b = 02h 

 ICW4 

Từ điều khiển khởi đầu này chỉ dùng đến khi trong từ điều khiển khởi đầu ICW1 có bit 

IC4 = 1 (cần thêm ICW4). 

Bit PM (Microprocessor Mode): Cho phép các bộ vi xử lý 8088/86 hoặc cao hơn 

(80x86) làm việc với 8259. Nếu μPM = 0 thì cho phép các bộ vi xử lý 8080/85 làm việc với 

8259. 

Bit SFNM = 1, cho phép ta chọn chế độ ưu tiên cố định đặc biệt. Trong chế độ này yêu 

cầu ngắt với mức ưu tiên cao nhất hiện thời từ một mạch thợ làm việc theo kiểu nối tầng sẽ 

được mạch chủ nhận biết ngay cả khi mạch chủ còn đang phục vụ một yêu cầu ngắt ở mạch 

thợ khác nhưng với mức ưu tiên thấp hơn (như đã biết, khi 8088 nhận được yêu cầu ngắt, 

nếu yêu cầu ngắt đó được chấp nhận thì trong các công việc nó làm để chuẩn bị thực hiện 

ISR có công đoạn: Xoá cờ IF và TF, điều này có nghĩa là khi nó đang thực hiện một ISR thì 

nó cấm các ngắt che được khác tác động. Tuy nhiên, nếu ngay đầu ISR lại có các lệnh lập 

cờ IF thì nó vẫn có thể nhận biết các yêu cầu ngắt che được khác ngay khi đang thực hiện 

một ISR nào đó, vấn đề này còn được đề cập đến trong phần sau). Sau khi các yêu cầu ngắt 

 

 

 

Cas0 
Cas1 
Cas2 

Cas0 
Cas1 
Cas2 

Cas0 
Cas1 
Cas2 

INT 

INTA 

INTA 

INTA 

8259 chủ 

8259 thợ1 

8259 thợ2 

INT 
To 8088 

From 8088 

Hình vẽ: Sơ đồ theo đầu bài 

Hình vẽ: Thanh ghi khởi đầu ICW4 

1 0 0 0 SFNM BUF M/S AEOI mPM 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 1: Chế độ ưu tiên cố định đặc biệt 

(Chế độ ưu tiên vòng cố định) 

 0: Không phải chế độ ưu tiên cố định 
đặc biệt (chế độ khác) 

 0x: Mode không đệm 

 10: 8259 thợ – mode đệm 

 11: 8259 chủ – mode đệm 

1: EOI tự động 

 1: Mode 8088/x86 

 0: Mode MCS, 8080/8085 

A0 
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được phục vụ xong thì chương trình con phục vụ ngắt phải có lệnh kết thúc yêu cầu ngắt 

(EOF) đặt trước lệnh (IRET) trở về để đưa đến cho mạch PIC chủ. 

Khi bit SFNM = 0 thì chế độ ưu tiên cố định được chọn (IRQ0: mức ưu tiên cao nhất, 

…, IRQ7: mức ưu tiên thấp nhất). Thực ra đối với mạch 8259 nếu không dùng ICW4 thì chế 

độ này được chọn như là ngầm định. Trong chế độ ưu tiên cố định, tại một thời điểm chỉ có 

một yêu cầu ngắt i được phục vụ (bit ISRi = 1), lúc này tất cả các yêu cầu ngắt khác với 

mức ưu tiên thấp hơn đều bị cấm và các yêu cầu ngắt khác với mức ưu tiên cao hơn có thể 

ngắt yêu cầu ngắt khác với mức ưu tiên thấp hơn. 

Bit BUF (Buffer): Cho phép định nghĩa mạch 8259 để làm việc với CPU trong trường 

hợp có đệm hoặc không có đệm nối với bus hệ thống. Khi BUF = 1: 8259 làm việc ở chế độ 

có đệm bus, bit M/S = 1/0 cho phép ta chọn mạch 8259 để làm việc ở chế độ chủ/thợ 

(Master/Slave). SP/EN trở thành đầu ra cho phép mở đệm bus để PIC 8259 và CPU thông 

với bus hệ thống. 

Bit AEOI (Automatic End Of Interrupt): Cho phép chọn cách kết thúc yêu cầu ngắt tự 

động. 

o AEOF = 1 thì 8259 tự động xoá ISRi = 0 khi xung INTA cuối cùng chuyển 

lên mức cao mà không làm thay đổi thứ tự ưu tiên. 

o Ngược lại, khi ta chọn cách kết thúc yêu cầu ngắt thường (AEOF = 0) thì 

chương trình con phục vụ ngắt phải có thêm lệnh EOI đặt trước lệnh IRET để 

kết thúc cho 8259. 

Những vấn đề liên quan đến chế độ ưu tiên và kết thúc yêu cầu ngắt còn được nói thêm 

trong phần giới thiệu về các thanh ghi từ điều khiển hoạt động. 

ii, Các từ điều khiển hoạt động: 

Các từ điều khiển hoạt động OCWi sẽ quyết định 8259 hoạt động như thế nào sau khi nó 

đã được khởi đầu bằng các từ điều khiển khởi đầu ICWi. Tất cả các từ điều khiển hoạt động 

sẽ được ghi vào các thanh ghi trong PIC khi A0 = 0, trừ OCW1 được hi khi A0 = 1 (chỉ số 

các thanh ghi và địa chỉ là ngược lại với các thành ghi điều khiển khởi đầu). 

 OCW1 

Thanh ghi này để ghi các bit mặt nạ vào 

thanh ghi mặt nạ ngắt IMR. Khi một bit mặt nạ 

nào đó của thanh ghi IMR được lập thì yêu cầu 

ngắt tương ứng với mặt nạ đó sẽ không được 

8259 nhận biết nữa (bị che). Từ điều khiển này 

phải được (ghi) đưa đến 8259 ngay sau khi các 

từ điều khiển khởi đầu ICWi được ghi vào 8259 

để cho các lối vào yêu cầu ngắt IRTQi muốn 

đáp ứng. Ta cũng có thể đọc lại IMR bất kỳ lúc nào để xác định tình trạng mặt nạ ngắt hiện 

tại (có nghĩa, kiểm tra xem trong thời điểm hiện tại yêu cầu ngắt nào được phép, yêu cầu 

ngắt nào bị che). 

Hình vẽ: Thanh ghi hoạt động OCW1 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Mặt nạ ngắt tại các yêu cầu ngắt 

1: Có mặt nạ (yêu cầu ngắt tương ứng bị che) 
0: Không có mặt nạ (yêu cầu ngắt tương ứng được nhận biết) 

A0 

1 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 
 

Nguyễn văn Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý-nguyenhai.dhspkt@gmail.com 106 

 OCW2 

Các bit: R, SL và EOI (theo bảng) phối hợp nhau cho phép chọn ra cách thức kết thúc 

yêu cầu ngắt khác nhau. Trong đó, một vài cách kết thúc yêu cầu ngắt còn tác động tới các 

yêu cầu ngắt được chỉ đích danh với mức ưu tiên được mã hoá bởi 3 bit L2, L1, L0 

(L2L1L0). 

Một số chế độ làm việc của 8259 

(1) Chế độ ưu tiên cố định: Đây là chế độ làm việc ngầm định của 8259 sau khi nó đã được 

nạp các từ điều khiển khởi đầu. Trong chế độ này, các đầu vào yêu cầu ngắt IRQ7 – 

IRQ0 được gán cho các mức ưu tiên cố định. Cụ thể: IRQ0 được gán mức ưu tiên cao 

nhất, … IRQ7 được gán mức ưu tiên thấp nhất. Thứ tự mức ưu tiên này được giữ cố định 

(không thay đổi) cho đến khi mạch 8259 được lập trình khác đi thông qua việc ghi từ 

điều khiển hoạt động OCW2. Trong chế độ ưu tiên cố định, tại một thời điểm chỉ có một 

yêu cầu ngắt i được phục vụ (bit ISRi = 1), lúc này tất cả các yêu cầu ngắt khác có mức 

ưu tiên cao hơn nào đó có thể ngắt các yêu cầu ngắt có mức ưu tiên thấp hơn. 

(2) Chế độ quay mức ưu tiên tự động (ưu tiên luân phiên): ở chế độ này, sau khi một yêu 

cầu ngắt nào đó được phục vụ xong, 8259 sẽ xoá bit tương ứng của nó trong thanh ghi 

ISR và gán cho đầu vào của nó (IRQ) mức ưu tiên thấp nhất để tạo điều kiện cho các yêu 

cầu ngắt khác (với mức ưu tiên thấp) có cơ hội (thời cơ) được phục vụ. 

(3) Chế độ quay (đổi) mức ưu tiên chỉ đích danh: ở chế độ này ta cần chỉ rõ (chỉ đích danh) 

đầu vào yêu cầu ngắt IRQi nào với i = L2L1L0 được gán mức ưu tiên thấp nhất, đầu vào 

IRQi+1 sẽ được tự động gán mức ưu tiên cao nhất. 

Đó là 3 chế độ làm việc tiêu biểu của 8259. Trên cơ sở đó, nhìn lại sự phối hợp giữa 

các bit R, SL, EOI như thế nào để tạo ra các lệnh quy định các cách thức kết thúc yêu cầu 

ngắt cho các chế độ làm việc khác nhau như đã nói qua. 

(1) Kết thúc yêu cầu ngắt thường: Trong chương trình con phục vụ ngắt phải có lệnh EOI 

đặt trước lệnh trở về IRET cho 8259. Mạch 8259 sẽ xác định yêu cầu ngắt IRQi vừa 

được phục vụ và xoá bit ISRi tương ứng của nó để tạo điều kiện cho chính yêu cầu ngắt 

này hoặc các ngắt có mức ưu tiên thấp hơn có thể được tác động (phục vụ). 

Hình vẽ: Thanh ghi hoạt động OCW2 

0 R SL EOI 0 0 L2 L1 L0 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

R SL EOI ý nghĩa 

0 0 1 Lệnh EOI thường 

0 1 1 Lệnh EOI chỉ đích danh (*) 

1 0 1 Đổi mức ưu tiên khi có EOI thường 

1 0 0 Lập chế độ quay khi có EOI tự động 

0 0 0 Xoá chế độ quay khi có EOI tự động 

1 1 1 Đổi mức ưu tiên khi có EOI chỉ đích danh (*) 

1 1 0 Lệnh lập mức ưu tiên (*) 

0 1 0 Không làm gì 

 

Kết thúc 
ngắt (EOI) 

A0 

Đổi mức ưu tiên 
đích danh (đặc biệt) 

Đổi mức ưu tiên 

tự động (quay vòng) 

Mã hoá mức ưu tiên ngắt bị tác động 

000: mức 0 

001: mức 1 

... 

111: mức 7 
Trong đó: (*): dùng tổ hợp L2L1L0 
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(2) Kết thúc yêu cầu ngắt chỉ đích danh: Trong chương trình con phục vụ ngắt phải có lệnh 

EOI chỉ đích danh đặt trước lệnh trở về IRET cho 8259. Mạch 8259 sẽ xoá đúng bit ISRi 

(i = L2L1L0) để tạo điều kiện cho chính yêu cầu ngắt này hoặc các yêu cầu ngắt có mức 

ưu tiên thấp hơn có thể được tác động. 

(3) Quay (đổi) mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt thường: Trong chương trình con phục 

vụ ngắt phải có lệnh EOI đặt trước lệnh trở về IRET cho 8259. Mạch 8259 sẽ xác định 

yêu cầu ngắt thứ i vừa được phục vụ, xoá bit ISRi tưng ứng và gán luôn mức ưu tiên 

thấp nhất cho đầu vào IRQi này, còn đầu vào IRQi+1 sẽ được gán mức ưu tiên cao nhất. 

Ví dụ: 

Thanh ghi ISR trước khi IRQ4 được chấp nhận 

(0: mức ưu tiên cao nhất, 7: mức ưu tiên thấp nhất) 

Các bit IS7 IS6 IS5 IS4 IS3 IS2 IS1 IS0 

Trạng thái của 

ISR 

0 1 0 1 0 0 0 0 

Mức ƣu tiên 7 6 5 4 3 2 1 0 

Thanh ghi ISR sau khi IRQ4 được chấp nhận và sau khi có lệnh quay đổi 

Các bit IS7 IS6 IS5 IS4 IS3 IS2 IS1 IS0 

Trạng thái của 

ISR 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Mức ƣu tiên 2 1 0 7 6 5 4 3 

Thanh ghi ISR trước khi IRQ5 được chấp nhận 

(0: mức ưu tiên cao nhất, 7: mức ưu tiên thấp nhất) 

Các bit IS7 IS6 IS5 IS4 IS3 IS2 IS1 IS0 

Trạng thái của 

ISR 

0 0 1 0 0 1 0 0 

Mức ƣu tiên 7 6 5 4 3 2 1 0 

Thanh ghi ISR sau khi IRQ4 được chấp nhận và sau khi có lệnh quay đổi 

Các bit IS7 IS6 IS5 IS4 IS3 IS2 IS1 IS0 

Trạng thái của 

ISR 

0 0 0 0 0 1 0 0 

Mức ƣu tiên 1 0 7 6 5 4 3 2 

 

(1) Quay (đổi) mức ưu tiên trong chế độ kết thúc ngắt tự động: Trong chế độ này chỉ 

cần một lần đưa lệnh chọn chế độ mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt từ động. 

Có thể chọn lệnh này bằng lập “chế độ quay khi có EOI tự động”. Từ đó trở đi 

8259 sẽ đổi mức ưu tiên mỗi khi kết thúc yêu cầu ngắt tự động tương tự mục 

trước. Muốn loạ bỏ chế độ này ta có thể dùng lệnh xoá “chế độ quay khi có EOI 

tự động”. 

(2) Quay (đổi) mức ưu tiên khi kết thúc yêu cầu ngắt chỉ đích danh: Trong chương 

trình con phục vụ ngắt phải có lệnh EOI đích danh cho 8259 đặt trước lệnh trở về 

IRET. Mạch 8259 sẽ xoá đúng bit ISRi (i = L2L1L0). 
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(3) Lập mức ưu tiên: Chế độ này cho phép thay đổi mức ưu tiên có định hoặc mức ưu 

tiên gán trước đó bằng cách gán mức ưu tiên thấp nhất cho yêu cầu ngắt IRQi chỉ 

đích danh ứng với tổ hợp mã i = L2L1L0. Yêu cầu ngắt IRQi+1 sẽ được gán mức 

ưu tiên cao nhất. 

 OCW3 

Từ điều khiển hoạt động OCW3 sau khi được nạp vào 8259 cho phép: 

o Chọn ra các thanh ghi để đọc (trạng thái) 

o Thăm dò trạng thái yêu cầu ngắt bằng cách đọc trạng thái của đâu vào yêu cầu 

ngắt IRQi với mức ưu tiên cao nhất cùng với mã của đầu vào đó. 

o Thao tác với mặt nạ đặc biệt. 

Các thanh 

ghi IRR và ISR 

có thể được nạp 

sau khi nạp từ 

điều khiển 

OCW3 vào 

8259 với bit 

ERIS = 1 (D1). 

Bit (D0) RIS = 

0, cho phép đọc IRR ở lần đọc sau; RIS = 1, cho phép đọc ISR ở lần đọc sau. 

Bằng việc đưa vào 8259 từ 

điều khiển hoạt động OCW3 

với bit P = 1, ta có thể đọc 

được trên bus dữ liệu ở lần đọc 

tiếp ngay sau đấy từ thăm dò, 

trong đó các thông tin về yêu 

cầu ngắt với mức ưu tiên cao 

nhất đang hoạt động và mã 

tương ứng với yêu cầu ngắt đó 

theo dạng sau: 

Ta có thể coi đây là chế độ thăm dò yêu cầu ngắt và chế độ này thường được ứng dụng 

trong trường hợp có nhiều chương trình con phục vụ ngắt giống nhau cho một yêu cầu ngắt 

Hình vẽ: Thanh ghi hoạt động OCW3 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Chế độ mặt nạ đặc biệt 

10: Xoá chế độ mặt nạ đặc biệt 

11: Lặp chế độ mặt nạ đặc biệt 

A0 

10: Đọc IRR ở lần đọc sau 

11: Đọc ISR ở lần đọc sau 

0 0 ESMM SMM 0 1 P ERIS RIS 

Thăm dò hiện trạng của yêu cầu ngắt 
1: Đọc mã mức ưu tiên cao nhất ở lần đọc sau  

D

7 

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

IRi=0: Đầu vào IRQi không có yêu cầu ngắt 

IRi=1: Đầu vào IRQi không có yêu cầu ngắt 

(a) Thanh ghi yêu cầu ngắt: IRR 

IR7 IR6 IR5 IR4 IR3 IR2 IR1 IR0 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

ISi=0: Yêu cầu ngắt i không được phục vụ 

ISi=1: Yêu cầu ngắt i đang được phục vụ  

(a) Thanh ghi phục vụ ngắt: IRR 

I

S

7 

I

S

6 

I

S

5 

IS4 I

S

3 

I

S

2 

I

S

1 

I

S

0 

Hình vẽ: Dạng thức của từ thăm dò trạng tháI yêu cầu ngắt 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

1: Đang có yêu cầu ngắt 

0: Không có yêu cầu ngắt 

I X X X X W2 W1 W0 

Mã số của yêu cầu ngắt 

X: Don‟t care 
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và việc chọn chương trình nào để sử dụng là (trách nhiệm) công việc của người sử dụng 

(người lập trình). 

Vậy, muốn dùng chế độ thăm dò của 8259 để xác định yêu cầu ngắt hiện thời ta cầ thực 

hiện lần lượt dãy thao tác sau: 

o Cấm các yêu cầu ngắt che được bằng lệnh CLI (xoá IF). 

o Ghi từ lệnh OCW3 với bit P=1. 

o Đọc từ thăm dò trạng thái yêu cầu ngắt trên bus dữ liệu. 

Bit ESMM = 1: Cho phép 8259 thao tác với chế độ mặt nạ đặc biệt. Bit SMM = 1: cho 

phép chế độ mặt nạ đặc biệt. Chế độ mặt nạ đặc biệt được dùng để thay đổi thứ tự ưu tiên 

ngay bên trong chương trình con phục vụ ngắt. Ví dụ, trong trường hợp có một yêu cầu ngắt 

bị cấm (bị che bởi chương trình con phục vụ ngắt với từ điều khiển hoạt động OCW1) mà ta 

lại muốn cho phép các yêu cầu ngắt với mức ưu tiên thấp hơn so với mưc ưu tiên của yêu 

cầu ngắt bị cấm đó được tác động thì ta sẽ dùng chế độ mặt nạ đặc biệt. Nếu đã được thiết 

lập, chế độ mặt nạ đặc biệt sẽ tồn tại cho đến khi xoá đi bằng cách ghi vào 8259 một từ điều 

khiển OCW3 khác với bit SMM = 0. Mặt nạ đặc biệt không ảnh hưởng tới các yêu cầu ngắt 

có mức ưu tiên cao hơn. 

Tóm lược hoạt động của 8259 trong hệ vi xử lý 8088: 

(1) Khi có yêu cầu ngắt từ thiết bị ngoại vi tác động vào chân IRQi nào đó của 8259 thì nó 

sẽ gửi xung INT = 1 đến chân INTR của CPU 8088. 

(2) Nếu chấp nhận, 8088 sẽ đưa xung INTA (low active) đầu tiên đến 8259. 

(3) 8259 dùng xung INTA đầu này như là thông báo để nó hoàn tất các xử lý nội bộ cần 

thiết, kể cả việc xử lý ưu tiên nếu có nhiều yêu cầu ngắt cùng tác động. 

(4) 8088 đưa xung INTA thứ hai khiến 8259 đưa ra bus dữ liệu 1 byte là số hiệu ngắt của 

yêu cầu ngắt vừa được chấp nhận (yêu cầu ngắt có mức ưu tiên cao nhất (nếu có nhiều 

yêu cầu ngắt cùng tác động) – tuỳ theo chế độ làm việc của 8259). 

(5) 8088 tính toán địa chỉ của chương trình con phục vụ ngắt dựa trên số hiệu ngắt, cụ thể 

như sau: 

o Cất FR; xoá IF, TF; cất CS, IP vào Stack 

o Lấy CS, IP của chương trình con phục vụ ngắt từ bảng vector ngắt và thực hiện nó. 

Tuỳ theo những yêu cầu khác nhau về sự hoạt động của 8259 mà trong chương trình 

con phục vụ ngắt có lệnh ghi OCW1, OCW2 hay OCW3 vào 8259. 
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Chƣơng 7 

VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG DMA 

 

7.1. Nguyên tắc của việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách thâm nhập 

trực tiếp vào bộ nhớ (DMA) 

Trong các kiểu điều khiển trao đổi dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và hệ VXL bằng cách 

thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay bằng cách ngắt bộ VXL đã được đưa ra 

ở các chương trước, thì chúng ta nhận thấy là dữ liệu được chuyển từ bộ nhớ tới thiết bị 

ngoại vi và ngược lại đều phải qua bộ VXL. Vi thế tốc độ truyền dữ liệu phục thuộc vào tốc 

độ của các lệnh di chuyển dữ liệu như là MOV, IN, OUT, .v.v. 

Tuy nhiên trong thực tế có những lúc ta cần trao đổi dữ liệu tốc độ cao với thiết bị 

ngoại vi, ví dụ như cần đưa dữ liệu ra màn hình, hoặc trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị lưu 

trữ. Trong các trường hợp đó ta cần có được khả năng ghi/đọc dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ 

(direct memory access-DMA). Phương pháp này sẽ tiến hành thâm nhập trực tiếp vào bộ 

nhớ để chuyển dữ liệu tới đích mà không thông qua CPU. Để làm được điều này các hệ 

VXL nói chung đều phải dùng thêm một mạch chuyên dụng để điều khiển việc thâm nhập 

trực tiếp vào bộ nhớ (direct memory access controller-DMAC). 

Có thể so sánh tốc độ truyền 1 byte nhớ từ bộ nhớ ra thiết bị ngoại vi sử dụng hai 

phương pháp DMA và CPU như sau: 

CPU 

LAP: Mov AL,[SI] 

        Out Port,AL 

        Inc SI 

        Loop LAP 

10 chu kỳ 

10 chu kỳ 

2 chu kỳ 

17 chu kỳ 

Tổng là 39 chu kỳ 

DMA Chuyển một Byte dữ liệu 4 chu kỳ Tổng là 4 chu kỳ 

Để hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu với thiết ịi ngoại vi bằng cách thâm nhập trực tiếp vào 

bộ nhớ, tại mỗi vi mạch CPU thường thồn tại hai chân tín hiệu điều khiển sau 

- HOLD: Chân này là tín hiệu yêu cầu treo của DMAC cảnh báo cho CPU biết rằng 

nó cần sử dụng BUS dữ liệu cho mục đích trao đổi. 

- HOLDA: Chân này là tín hiệu chấp nhận treo của CPU, chấp nhận nhường BUS 

lại cho DMAC sử dụng. Khi CPU nhận được HOLD nếu chấp nhận nó sẽ tự treo 

chính chính mình tức là tách nó ra khỏi hệ thống bằng cách đưa BUS dữ liệu của 

nó về trạng thái trở kháng cao, sau đó sẽ HOLDA nên mức tích cực báo cho 

DMA được phép sử dụng BUS dữ liệu. 

Sơ đồ khôi của một hệ VXL có khả năng trao đổi dữ liệu theo kiểu DMA như sau: 
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Hệ VXL với DMAC 

 Ta nhận thấy trong hệ thống này, khi CPU tự tách ra khỏi hệ thống bằng việc tự treo 

(ứng với vị trí của các công tắc chuyển mạch hiện thời) để trao quyền sử dụng BUS dữ liệu 

cho DMAC thì DMAC phải chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ hoạt động trao đổi dữ liệu 

của hệ thống. Để làm được điều đó DMAC phải có khả năng tạo ra được các tín hiệu điều 

khiển cần thiết giống như CPU và bản thân nó phải là một thiết bị lập trình được (để CPU 

có thể đưa các thông tin cần thiết về công việc mà nó phải làm trước khi CPU tách ra khỏi 

hệ thống), 

 Quá trình hoạt động của hệ thống trên có thể được tóm tắt như sau: 

 Khi thiết bị ngoại vi có yêu cầu trao đổi dữ liệu kiểu DMA với bộ nhớ, nó đưa yêu 

cầu DRQ=1 đến DMAC, DMAC nếu chấp nhận tín hiệu này sẽ gửi tín hiệu HRQ=1 đến 

chân HOLD của CPU. Nhận được yêu cầu treo, nếu chấp nhận CPU sẽ treo các BUS của 

mình và gửi tín hiệu trả lời HLDA=1 chấp nhận treo tới chân HACK của DMAC. Khi đó 

DMAC sẽ trả lời thiết bị ngoại vi bằng tín hiệu DACK=1, và cho phép thiết bị ngoại vi được 

phép trao đổi đổi dữ liệu theo kiểu DMA. Kết thúc quá trình trao đổi DMA sẽ đặt tín hiệu 

HRQ=0, trả quyền điều khiển BUS dữ liệu lại cho CPU. 

 Trong thực tế có 3 kiểu trao đổi dữ liệu bằng cách thâm nhập trực tiếp vào bộ nhớ 

như sau: 

- Treo CPU trong một khoảng thời gian để trao đổi cả mảng dữ liệu. 

- Treo CPU để trao đổi từng Byte. 

- Tận dụng thời gian không sử dụng BUS của CPU để trao đổi dữ liệu. 

7.2. DMAC 8237-5 trong hệ vi xử lý 8088 

7.2.1. Tín hiệu HOLD và HLDA trong CPU 8088 

Hai tín hiệu yêu cầu treo và trả lời chấp nhận treo trong chế độ MIN của CPU 8088 

là HOLD và HOLDA. Quan hệ giữa hai tín hiệu được thể hiện như sau: 

CPU 

 

 

 

 

 

 
HOLD 

HOLDA 

DMAC 

 

HRQ         DRQ 

HACK   DACK 

I/O 

 

DRQ 

DACK 

MEM 

Bus A 

Bus D 

Bus C ( MEMW ,MEMR ,IOW ,IRQ ) 
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7.2.2. Mạch DMAC 8237-5 của Intel 

Vấn đề: 

 Trong thực tế tại một thời điểm có thể có nhiều yêu cầu ngắt từ các loại ngắt khác 

nhau, cùng đòi hỏi CPU phục vụ. CPU cùng một lúc không thể phục vụ tất cả các yêu cầu 

ngắt. Vì thế cần có một quy trình nhất định dựa trên một đặc tính tính ưu tiên nào đó mà lần 

lượt các yêu cầu ngắt sẽ được đáp ứng. 

 Bản thân 8088 cũng được thiết kế để có thể phân và nhận diện các mức ưu tiên ngắt 

theo tính chất quan trong của nó như sau: 

 

 Mức ưu tiên 

 Ngắt nội bộ: INT 0 (phép chia cho 0). …..Cao nhất 

 Ngắt không che được NMI  

 Ngắt che được ỈNT  

 Ngắt để chạy từng lệnh ….Thấp nhất 

 

Khi có nhiều yêu cầu ngắt cùng một lúc thì CPU lần lượt phục vụ theo mức ưu tiên 

giảm dần. 

Trong trường hợp có nhiều ngắt che được từ bên ngoài phải phục vụ ta thường dùng 

vi mạch có sẵn 8259A để giải quyết vấn đề ưu tiên. Mạch 8259A được gọi là mạch điều 

khiển ngắt ưu tiên (priority interupt controller. PIC). Đó là 1 vi mạch  cỡ lớn lập trình được, 

có thể xử lý trước được 8 yêu cầu ngắt với 8 mức ưu tiên khác nhau để tạo ra 1 yêu cầu ngắt 

đưa đến đầu vào INTR(yêu cầu ngắt che được) của CPU 8088. Nếu nối tầng 1 mạch 8259A 

chủ với 8 mạch 8259A ta có thể nâng tổng số các yêu cầu ngắt với các mức ưu tiên khác 

nhau lên thành 64. 

CLK 

HOLD 

HOLDA 

T4 hoặc T1 
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Sơ đồ khối của PIC 8259A 

Ghi chú: 

 IR0-IR7: các yêu cầu ngắt. 

 IRR: Thanh ghi yêu cầu ngắt. 

 PR: Bộ xử lý ưu tiên. 

 SP-EN: Slave program/Enable bufer(lập trình thành mạch thợ/mở đệm BUS dữ 

liệu). 

 ISR: Thanh ghi các yêu cầu ngắt đang được phục vụ. 

 Cas0-Cas2: Tín hiệu nối tầng giữa các PIC với nhau. 

Các khối chức năng chính của 8259A 

 Thanh ghi IRR: Ghi nhớ các yêu cầu ngắt có tại đầu vào IRi 

 Thanh ghi ISR: Ghi nhớ các yêu cầu ngắt đang được phục vụ trong số các yêu cầu 

ngắt Iri. 

 Thanh ghi IMR: ghi nhớ mặt nạ ngắt đối với các yêu cầu ngắt IRi. 

 Logic điều khiển: Khối này có nhiệm vụ gửi yêu cầu ngắt tới INTR của 8088 khi có 

tín hiệu tại các chân IRi và nhận trả lời chấp nhận trả lời chấp nhận yêu cầu ngắt 

INTA từ CPU để rồi điều khiển việc đưa ra kiểu ngắt trên bus dữ liệu. 

 Đệm bus dữ liệu: Dùng để phối ghép 8259A với bus dữ liệu của CPU. 

 Logic điều khiển ghi/đọc: Dùng cho việc ghi các từ điều khiển và đọc các từ trạng 

thái của 8259A. 

 Khối đệm nối tầng và so sánh: Ghi nhớ và so sánh số hiệu của các mạch 8259A có 

mặt trong hệ vi xử lý. 

Các tín hiệu của 8259A: 

Một số tín hiệu trong mạch 8259A có tên giống như các tín hiệu tiêu chuẩn của 8088 

ta có thể thấy rõ và hiểu được ý nghĩa của chúng như ở hình trên. Ngoài các tín hiệu này ra 

còn có một số tín hiệu khác đặc biệt khác như sau: 

Cas0-Cas2 [I.O]: Là các đầu vào đối với các mạch 8259A thợ hoặc các đầu ra của mạch 

8259A chủ dùng khi cần nối tầng. 

SP/EN 

Đệm 

Bus D 
Logic điều khiển 

ISR PR IRR 

IMR 

(thanh ghi mặt nạ) 

Logic ghi 

đọc 

Đệm nối 

tầng và 

so sánh 

IR0 

IR0 

IR0 

RD 

WR 

A0 

CS 

Cas0 

Cas1 

Cas2 

INTA  
INT 

Bus nội bộ 
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SP / EN [I.O]: Khi 8259A làm việc ở chế độ không có đệm bus dữ liệu thì đây là tín hiệu vào 

dùng lập trình để biến mạch 8259A thành mạch thợ ( SP =0) hoặc chủ (SP =1). Khi 8259A 

làm việc trong hệ vi xử lý ở chế độ có đệm bus dữ liệu thì chân này là tín hiệu ra  EN  dùng 

mở đệm bus dữ liệu để 8088 và 8259  thông vào bus dữ liệu hệ thống. Việc định nghĩa 

8259A là chủ hoặc thợ phải thực hiện thông qua từ điều khiển ICW4. 

 INT [O]: Tín hiệu yêu cầu ngắt đến chân INTR của 8088. 

 INTA [I]: Nối với tín hiệu báo chấp nhận ngắt INTA của CPU. 

 



 

 
 
 
 

Bài giảng 
Kiến trúc của hệ vi xử lý 
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Các bộ vi xử lý ra đời đem lại bước ngoặt trong khoa học kỹ thuật, các thiết bị trở nên 

thông minh hơn nhờ sự điều khiển theo chương trình. Vi xử lý đang dần có mặt trong hầu hết các 
máy móc thiết bị dân dụng cũng như công nghiệp. Vì vậy việc học tập nghiên cứu ứng dụng vi xử 
lý trong trường học là một nhu cầu hết sức cần thiết. 
  Để phục vụ cho  nhu cầu giảng dạy môn học Kỹ thuật vi xử lý cho các lớp đại học từ xa 
chuyên nghành điện tử viễn thông, bài giảng vi xử lý được biên soạn với mục đích cung cấp cho 
sinh viên các kiến thức cơ sở cần thiết sử dụng cho việc nghiên cứu ứng dụng các hệ thống vi xử 
lý trong kỹ thuật và đời sống. Bài giảng bao gồm 8 chương với các nội dung chính như sau: 

Chương 1 cung cấp các khái niệm cơ bản về vi xử lý và hệ thống của nó. 
  Chương 2 mô tả cấu trúc, các khối chức năng trong các bộ vi xử lý họ Intel 80x86, mà chủ 
yếu là CPU 80286. Ngoài ra trong chương này còn giới thiệu về các tính năng của các bộ vi xử lý 
thế hệ sau 80286 như 80386, 80486, Pentium. 

Chương 3 mô tả về cấu trúc lệnh, các chế độ định vị địa chỉ và tập lệnh chi tiết của vi xử 
lý 80286. Cho phép sinh viên rút ra được các kiến thức chung nhất về các lệnh vi xử lý và cách 
tiếp cận trong việc lập trình bằng các lệnh hợp ngữ. Ngoài ra chương này còn đề cập tới các vấn 
đề về lập trình hợp ngữ trên máy vi tính bao gồm: cấu trúc câu lệnh, cách khai báo dữ liệu, khung 
chương trình hợp ngữ, các cấu trúc lập trình cơ bản, và các ví dụ cơ bản rèn luyện kỹ năng lập 
trình bằng các lệnh gợi nhớ của vi xử lý. 

Chương 4 cung cấp các kiến thức về việc thiết kế các hệ thống vi xử lý chuyên dụng bao 
gồm cả việc thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm vi xử lý. 

Chương 5 mô tả về cấu trúc hoạt động của các vi mạch hỗ trợ vào ra song song 8255 và 
vào ra nối tiếp 8251. 

Chương 6 mô tả về vi điều khiển 8051 bao gồm về cấu trúc các khối mạch phần cứng, về 
tập lệnh và lập trình cho vi điều khiển 8051. 

Chương 7 mô tả việc thiết kế hệ thống đo độ rộng xung và truyền dữ liệu nối tiếp bằng 
8051. Với các ví dụ này sinh viên có thể tiếp cận về việc thiết kế các ứng dụng nhỏ dùng vi điều 
khiển. 

Chương 8 là các giới thiệu về bộ vi điều khiển 32 bit của Motorola MC68332. Đây là bộ 
vi điều khiển có các tính năng rất mạnh được ứng dụng nhiều trong các thiết bị điều khiển hiện 
nay. 

Mong rằng tập bài giảng này đáp ứng được nhu cầu giảng dạy môn học kỹ thuật vi xử lý 
tại học viện, và kích thích được sự hứng thú của học sinh – sinh viên trong việc nghiên cứu ứng 
dụng vi xử lý trong kỹ thuật và đời sống hàng ngày. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp 
để bài giảng ngày càng được hoàn thiện hơn. 
 

Tác giả 
 
 

 



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 
MỤC LỤC Trang  

 
 

Chương 1 : Kiến trúc của hệ vi xử lý  (2 tiết) 
 
1.1 Tổ chức chung của hệ vi xử lý  

1.1.1. Công nghệ LSI và sự ra đời của bộ vi xử lý. 
1.1.2. Phần cứng và phần mềm của hệ thống vi xử lý. 
1.1.3. Tổng quan về phần cứng hệ thống vi xử lý. 
1.1.4. Tổng quan về phần mềm và sự phát triển của ngôn ngữ phần mềm. 

1.2  Tổ chức bộ nhớ của hệ vi xử lý 
1.2.1 Cấu trúc và nguyên tắc làm việc của bộ nhớ ROM , EPROM . 
1.2.2 Cấu trúc và nguyên tắc làm việc của bộ nhớ SRAM , DRAM . 
1.2.3 Tổ chức bộ nhớ  

1.3 Vào ra trong hệ thống vi xử lý. 
1.3.1 Cấu trúc và nguyên tắc làm việc của cổng vào / ra. 
1.3.2 Mạch ba trạng thái và mạch cài 
1.3.3 Các cổng vào / ra đơn giản. 

Chương 2 : Nguyên tắc làm việc của bộ vi xử lý họ 80X86 Intel (6 tiết) 
 
2.1         Cấu trúc của bộ vi xử lý 80286 Intel 

2.1.1 Sơ đồ khối của bộ vi xử lý 80286 Intel 
2.1.2 Khối tạo địa chỉ (AU) 
2.1.3 Khối ghép kênh (BU) 
2.1.4 Khối lệnh (IU) 
2.1.5 Khối thực hiện lệnh (EU) 

2.2 Các thanh ghi của bộ vi xử lý 80286 Intel . 
2.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của các thanh ghi đa năng . 
2.2.2 Các thanh ghi quản lý đoạn  
2.2.3 Thanh ghi cờ trạng thái  
2.2.4 Các thanh ghi đặc biệt  

2.3 Nguyên tắc làm việc của bộ vi xử lý 80286 Intel . 
2.3.1 Định nghĩa chu kỳ lệnh và chu kỳ máy  
2.3.2 Quản lý bộ nhớ thực và bộ nhớ ảo  
2.3.3 Trạng thái bộ vi xử lý khi khởi động  
2.3.4 Chế độ ngắt và các đầu ngắt của bộ vi xử lý  
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Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 
 
Giới thiệu:  

Trước hết trong chương này sinh viên cần nắm được các khái niệm về bộ vi xử lý như : 
mục đích sự ra đời của bộ vi xử lý, các khối chức năng cơ bản của bộ vi xử lý, nguyên tắc xử lý 
các công việc và bài toán của bộ vi xử lý, lệnh của bộ vi xử lý, chương trình mà các bộ vi xử lý 
thực hiện, chức năng của phần cứng và phần mềm trong hệ thống vi xử lý, các khối chức năng 
phần cứng trong hệ thống vi xử lý và chức năng của chúng, các tín hiệu kết nối các khối chức 
năng phần cứng, phần mềm phát triển của ngôn ngữ phần mềm hệ thống vi xử lý, lệnh mã máy, 
lệnh gợi nhớ, nguyên tắc hình thành ngôn ngữ cấp cao, các chương trình hợp ngữ, các chương 
trỉnh ngôn ngữ cấp cao và việc thực hiện các chương trình này trong hệ thống vi xử lý. 

Tiếp theo chương này cung cấp các kiến thức về bộ nhớ bán dẫn. Sinh viên cần nắm được 
nguyên tắc hoạt động của bộ nhớ bán dẫn, sự khác nhau giữa các bộ nhớ ROM và các bộ nhớ 
RAM, giữa các loại bộ nhớ ROM và giữa các loại bộ nhớ RAM, và quan trọng nhất là các tổ chức 
các bộ nhớ trong hệ thống vi xử lý, phương pháp giải mã địa chỉ bộ nhớ trong các hệ thống vi xử 
lý. 

Phần cuối cùng sinh viên cần nắm được các kiến thức về vào ra, cấu trúc của các vi mạch 
số đệm, cài và nguyên tắc làm việc của chúng trong các hệ thống vi xử lý, trạng thái trở kháng cao 
và ý nghĩa của chúng trong kết nối hệ thống vi xử lý. Và cũng giống như bộ nhớ cần nắm rõ 
nguyên tắc giải mã địa chỉ vào ra trong các hệ thống vi xử lý. 
 
1.1. TỔ CHỨC CHUNG CỦA HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 
1.1.1. Công nghệ LSI và sự ra đời của các bộ vi xử lý 

Trong kỹ thuật số, chúng ta đã được làm quen với công nghệ chế tạo bán dẫn cho phép đặt 
nhiều cổng logic trong một vi mạch (hay một mạch tích hợp IC – Integrated Circuits) với diện tích 
khoảng vài mm2. Nếu số cổng nhỏ hơn 15 đơn vị cổng, chúng được gọi là mạch tích hợp mật độ 
nhỏ SSI (Small Scale Integration). Từ 15 tới 100 đơn vị cổng được gọi là mạch tích hợp mật độ 
vừa MSI, trên 100 cổng là mạch tích hợp mật độ cao LSI và hàng triệu đơn vị cổng được gọi là 
mạch tích hợp mật độ rất cao VLSI. 
 Với công nghệ chế tạo bán dẫn trên, hàng ngàn loại IC số khác nhau ra đời với các chức năng 
khác nhau, nhưng chúng đều có các tính chất chung như: 

- Đều được kết nối từ các cổng logic cơ bản. 
- Dữ liệu số đưa tới các ngõ vào sẽ được biến đổi theo một hàm số nhất định thành dữ liệu trên 

các ngõ ra. 
Với cấu hình nối cứng các cổng logic cơ bản để tạo thành một IC số với một chức năng cụ 

thể như trên, làm việc sử dụng các IC số có các nhược điểm như: cùng một chức năng nhưng sử 
dụng nhiều lần trong mạch, sẽ phải sử dụng nhiều IC số. Khi muốn thực hiện các công việc khác 
nhau, cần thực hiện các mạch số khác nhau. Ví dụ, một công việc yêu cầu hai phép cộng nhị phân 
sẽ phải sử dụng hai IC cộng khác nhau. Nếu có nhiều hơn một phép tính so với mạch đã thực hiện 
sẽ cần phải làm một mạch khác.  

Với sự ra đời của công nghệ LSI, cho phép tích hợp rất nhiều cổng logic trong một vi mạch 
nhỏ, người ta nghĩ đến chuyện thiết kế một IC số có thể thực hiện mọi chức năng số mà không cần 
phải thay đổi mạch điện. Nguyên tắc thực hiện của loại IC số này có thể biểu diễn trong sơ đồ 
khối hình 1.1. 
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Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

Sơ đồ bao gồm khối các hàm số cơ bản và các bộ đệm được kết nối với nhau thông qua 
các mạch kiểm soát (không kết nối cố định, mà chỉ kết nối khi có các tín hiệu cho phép). Dữ liệu 
có thể di chuyển từ bộ đệm này tới bộ đệm khác và từ các bộ đệm tới xử lý tại các hàm cơ bản khi 
có các tín hiệu cho phép thích hợp. Một chức năng số phức tạp (một bài toán hay một công việc 
nào đó), thay vì phải thực hiện bằng một mạch số nối cứng, có thể thực hiện từng bước bằng cách 
tuần tự thực hiện các hàm số cơ bản trong IC này. Với cấu hình này, sơ đồ có thể thực hiện mọi 
chức năng số phức tạp mà không cần thay đổi mạch kết nối các IC số. Đây là cấu hình cơ bản nhất 
của một bộ vi xử lý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chọn hàm 
xử lý dữ 

liệu 

Chọn bộ đệm 
cung cấp dữ 

liệu 

 
Các hàm số cơ bản 

Bộ đệm Bộ đệm Bộ đệm Bộ đệm …
Hình 1.1: Sơ đồ khối cấu tạo cơ bản của vi xử lý. 

 
 Như vậy vi xử lý là một IC số có tất cả các hàm số cơ bản, để thực hiện một chức năng số 
phức tạp nó sẽ tuần tự thực hiện các chức năng số cơ bản theo một trình tự thích hợp. Để thực 
hiện một chức năng số cơ bản, cần phải cung cấp cho vi xử lý các tín hiệu chọn dữ liệu trong các 
bộ đệm và tín hiệu chọn hàm số xử lý dữ liệu đó. Công việc này được gọi là cung cấp một lệnh 
cho vi xử lý. Để thực hiện một bài toán hay một công việc nào đó, cần phải thực hiện tuần tự các 
hàm số cơ bản theo một trình tự nhất định, có nghĩa là phải cung cấp cho vi xử lý một tập hợp các 
lệnh sắp xếp theo một giải thuật hợp lý gọi là một chương trình. 
 
1.1.2. Phần cứng và phần mềm của hệ thống vi xử lý 

Với cấu tạo bao gồm các hàm số cơ bản và các bộ đệm như đã mô tả ở trên, các bộ vi xử 
lý không thể hoạt động một mình, mà chúng cần được kết nối ghép với các mạch phụ cận như: 
mạch cung cấp xung nhịp, bộ nhớ lưu trữ chương trình, các giao tiếp để liên lạc với người sử dụng 
hay thiết bị điều khiển. Nguyên tắc cấu tạo và cách thức kết nối giữa vi xử lý và các mạch phụ cận 
cần thiết của nó được gọi là công nghệ phần cứng của hệ thống vi xử lý (Hardware). 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống mạch 
điện tử số 

Các thiết bị xuất 
nhập và chấp hành 

điều khiển 
Các chương trình 

phần mềm 

Hình 1.2: Sơ đồ khối mô tả hoạt động của hệ thống vi xử  lý. 
 

Để hệ thống mạch phần cứng đã được kết nối đúng có thể thực hiện một bài toán, một 
công việc, cần cung cấp cho vi xử lý một chương trình thích hợp. Công việc tạo ra các chương 
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Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

trình cung cấp cho các hệ thống vi xử lý hoạt động được gọi chung là công nghệ phần mềm 
(Software). Có thể mô tả cơ chế của một hệ thống vi xử lý trên hình 1.2. 
 
1.1.3. Tổng quát về phần cứng hệ thống vi xử lý 

 Phần cứng một hệ thống vi xử lý bao gồm 3 khối mạch chính trên hình 1.3 bao gồm: 
- Bộ vi xử lý, hay còn được gọi là đơn vị xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit) có 

nhiệm vụ thực hiện tất cả các lệnh mà chương trình yêu cầu. Nó đóng vai trò là chủ trong hệ 
thống, quyết định sự hoạt động của các linh kiện khác trong mạch. 

- Khối bộ nhớ lưu trữ các chương trình cung cấp cho vi xử lý thực hiện, ngoài ra nó còn sử 
dụng lưu trữ các biến trung gian cũng như cuối cùng trong các quá trình tính toán. 

- Các bộ vào ra kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi như bàn phím, 
màn hình,…. Các thiết bị ngoại vi có thể là các thiết bị cho phép hệ thống vi xử lý và người 
sử dụng có thể liên lạc với nhau, hoặc các thiết bị thực hiện một công việc nào đó theo sự 
điều khiển của vi xử lý. 

 Trong hệ thống vi xử lý, CPU đóng vài trò là thành phần điều khiển kiểm soát mọi hoạt 
động của các vi mạch phụ trợ (bộ nhớ và vào ra) khác. Vì vậy, các mạch phụ trợ sẽ được kết nối 
với CPU bằng một hệ thống đường dẫn điện gọi là BUS. BUS được chia thành 3 loại: BUS dữ 
liệu, BUS địa chỉ và BUS điều khiển. 

BUS dữ liệu có nhiệm vụ truyền dữ liệu giữa CPU và các bộ nhớ hoặc vào ra để các thành 
phần trong hệ thống có thể hiểu được nhau. Ví dụ như: các lệnh được CPU lấy từ bộ nhớ qua BUS 
dữ liệu, hoạt động của các thiết bị ngoại vi được CPU điều khiển và kiểm soát bằng BUS dữ liệu. 
Các CPU truyền thống sử dụng một BUS dữ liệu duy nhất để truyền dữ liệu với tất cả mọi nơi 
trong hệ thống, vì vậy để điều khiển được từng thành phần một cách độc lập, tại một thời điểm 
thông thường CPU chỉ truyền dữ liệu với một vị trí duy nhất, vị trí này được xác định bằng trạng 
thái của BUS địa chỉ. Hệ thống phải được kết nối sao cho ứng với một địa chỉ mà CPU tạo ra, chỉ 
có một vị trí duy nhất được xác định tới, công việc này được gọi là giải mã địa chỉ trong hệ thống 
vi xử lý. Ngoài ra bộ nhớ hoặc vào ra, (xác định bằng BUS địa chỉ) có thể có nhiều chế độ hoạt 
động khác nhau với CPU, các chế độ này được thông báo qua lại với CPU thông qua BUS điều 
khiển. Ví dụ, khi đọc dữ liệu từ bộ nhớ CPU thông báo bằng tín hiệu MEMRD (memory read) 
tích cực, còn khi ghi dữ liệu tới bộ nhớ nó thông báo bằng tín hiệu MEMWR. 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

CPU 
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nhớ 
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Hình 1.3: Sơ đồ khối hệ thống vi xử lý 
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1.1.4. Tổng quát về phần mềm và sự phát triển của các ngôn ngữ phần mềm 
Như đã biết, hệ thống vi xử lý là một hệ thống mạch điện tử số hoạt động theo chương 

trình. Vì là hệ thống mạch điện tử số, nên các chương trình cung cấp cho vi xử lý hoạt động phải ở 
dưới dạng 0, 1 gọi là chương trình mã máy. Nhưng do ngôn ngữ máy chỉ đơn giản là tổ hợp của 
các bit 0 và 1 nên rất khó nhớ, khó kiểm tra đối với người sử dụng. Để khắc phục nhược điểm 
này, người ta đặt cho mỗi lệnh mã máy thực hiện một chức năng số cơ bản một tên dễ nhớ hơn gọi 
là mã gợi nhớ. Khi lập trình người ta sử dụng các lệnh gợi nhớ này, tạo thành chương trình hợp 
ngữ (assembly), để vi xử lý thực hiện được chương trình cần phải dịch nó ra chương trình mã 
máy. Quá trình dịch một chương trình hợp ngữ thành một chương trình mã máy, được gọi là quá 
trình hợp dịch (assembler). Hợp dịch có thể thực hiện bằng cách tra bảng tập lệnh, khi có máy vi 
tính và các công cụ soạn thảo lưu trữ, người ta thực hiện các chương trình hợp dịch để quá trình 
hợp dịch nhanh chóng và chính xác hơn. 

Do chỉ đơn giản là tên của một lệnh cơ bản của vi xử lý, nên các mã gợi nhớ vẫn chưa 
thực sự dễ dàng khi lập trình, các chương trình hợp ngữ thường không có cấu trúc và rất khó kiểm 
tra phát hiện lỗi cũng như lưu trữ sử dụng lâu dài. Cũng theo cách trên, người ta viết ra các 
chương trình con hợp ngữ thực hiện một chức năng thông dụng rồi đặt thành một lệnh ngôn ngữ 
cấp cao. Có rất nhiều ngôn ngữ cấp cao khác nhau ra đời như Pascal, C, basic …. Để thực hiện 
các chương trình ngôn ngữ cấp cao, cũng cần phải dịch chúng về dạng mã máy. Quá trình này 
được gọi là thông dịch hoặc biên dịch. Thông dịch là quá trình dịch từng lệnh ngôn ngữ cấp cao ra 
một chuỗi lệnh mã máy để vi xử lý thực hiện, sau đó mới tiếp tục với lệnh cấp cao kế tiếp. Còn 
biên dịch là dịch đồng thời chương trình ngôn ngữ cấp cao ra chương trình mã máy, sau đó mới 
cung cấp cho vi xử lý thực hiện chương trình mã máy đó. 
 
  

Chương trình ngôn 
ngữ cấp cao 

 
Hệ thống mạch 
điện tử số 

Chương trình hợp 
ngữ 

(các lệnh gợi nhớ)

Chương trình mã 
máy 

(tập hợp các bit 0 
và 1

 
 

)
 

Hình 1.4: Sự phát triển của ngôn ngữ phần mềm.  
 
1.2. TỔ CHỨC BỘ NHỚ CỦA HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 

Trong hệ thống mạch điện tử phần cứng của hệ thống vi xử lý mô tả trên hình 1.3, bộ nhớ 
là các IC nhớ được gọi là bộ nhớ bán dẫn hay bộ nhớ chính của hệ thống vi xử lý. Ngoài bộ nhớ 
bán dẫn, hệ thống vi xử lý còn có các thiết bị khác sử dụng để lưu trữ dữ liệu và chương trình, đó 
là các thiết bị nhớ ngoài như: ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa quang học …. Chúng đóng vai trò là 
các thiết bị ngoại vi của hệ thống. Phần này chỉ mô tả về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các 
loại bộ nhớ bán dẫn. 

Bộ nhớ bán dẫn được chia thành hai loại chính: bộ nhớ chỉ đọc ROM (Read Only 
Memory) và bộ nhớ có thể đọc ghi được hay còn gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM 
(Random Access Memory). Tuy nhiên các tên gọi trên chỉ mang tính chất tương đối, bộ nhớ ROM 
cần phải được ghi dữ liệu trước khi đọc, mỗi loại ROM khác nhau sẽ có cách ghi dữ liệu khác 
nhau. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, khác với bộ nhớ truy cập tuần tự là có thể truy cập bất kỳ dữ 
liệu nào một cách tức thời, mà không phải truy cập tuần tự. Các bộ nhớ ROM và RAM đều có thể 
truy cập tuần tự. 
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Trong các hệ thống vi xử lý, bộ nhớ ROM được sử dụng để ghi các chương trình và dữ 
liệu cố định như: chương trình khởi động hệ thống, chương trình ROM BIOS của máy tính, các 
chương trình điều khiển hoạt động của các hệ thống vi xử lý không có bộ nhớ ngoài …. 

Các loại bộ nhớ ROM bao gồm: Mask ROM là ROM được ghi dữ liệu ngay từ khi sản 
xuất không thể thay đổi được. PROM là loại ROM lập trình được một lần bởi người sử dụng. 
EPROM là bộ nhớ ROM có thể lập trình bằng điện và xoá bằng tia cực tím, EEPROM là ROM 
lập trình và xoá nhiều lần bằng điện. 

Bộ nhớ RAM được sử dụng làm nơi lưu trữ các biến số của chương trình, nó cũng có thể 
sử dụng làm nơi chứa các chương trình nạp vào từ các thiết bị nhớ ngoài để CPU thực hiện. Bộ 
nhớ RAM được chia thành hai loại chính là: RAM tĩnh SRAM và RAM động DRAM. SRAM lưu 
trữ dữ liệu theo nguyên tắc của các Flip – Flop, nên nó sẽ lưu trữ dữ liệu ghi vào nó cho đến khi 
có một dữ liệu khác được ghi đè lên, hoặc cho đến khi mất nguồn cung cấp. DRAM lưu trữ dữ 
liệu bằng các tụ nhỏ nên các mức 1 sau một thời gian sẽ bị tiêu hao qua các mạch phụ cận, vì vậy 
DRAM yêu cầu chu kỳ làm tươi. 

 
1.2.1. Cấu trúc và nguyên tắc làm việc của bộ nhớ ROM 

Hình 1.5 mô tả nguyên tắc cấu tạo của bộ nhớ PROM. Trong hình vẽ ma trận nhớ bao 
gồm 4 hàng và 8 cột. Tại một thời điểm tương ứng với trạng thái hai ngõ vào A1A0 sẽ có 1 trong 
4 hàng mang trạng thái 0. Trạng thái của 8 cột sẽ tuỳ thuộc việc nối hay không nối hàng và cột 
tương ứng bằng diode. Tương ứng với điểm nối trạng thái của cột sẽ bằng 0, không nối là 1. Ứng 
với trạng thái của ngõ vào A2 bộ multiplex sẽ chọn 4 cột T3 – T0 hoặc P3 – P0 cung cấp ra các 
đường D3 – D0. Như vậy bộ nhớ sẽ bao gồm 8 ô nhớ, mỗi ô nhớ chứa 4 bit dữ liệu. Ứng với một 
trạng thái của A2A1A0 sẽ có một ô nhớ được chọn. 

 
+Vcc  

 
 
 

T3    P3   T2   P2     T1   P1   T0    P0 

       D3           D2          D1          D0  

A0 
A1 

A2 

Giải 
mã địa 

chỉ 

Multiplex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.5: Nguyên tắc cấu tạo của bộ nhớ ROM. 
  

Mỗi loại bộ nhớ ROM sẽ có cách kết nối các điểm của ma trận nhớ khác nhau như trên 
hình 1.6. Mask ROM có các điểm của ma trận nhớ được kết nối ngay khi sản xuất. Bộ nhớ PROM 
kết nối các điểm ma trận nhớ bằng các diode và các cầu chì mảnh, khi lập trình cần cung cấp dòng 
điện đủ lớn để làm đứt các cầu chì tại các điểm muốn lưu trữ các bit 1. Đối với các bộ nhớ 
EPROM và EEPROM các điểm ma trận nhớ được kết nối bằng các transistor MOS, khi lập trình 
cần cung cấp điện trường của điện áp cao để các hạt hiếm đủ năng lượng chuyển qua bán dẫn cực 
cổng, kênh dẫn mất khả năng dẫn điện, điểm ma trận giữ bit 1. Nếu muốn xoá các bit 1 đã ghi có 

5



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

thể dùng điện trường điện áp cao (EEPROM) hoặc năng lượng cung cấp bằng tia cực tím 
(EPROM) để các điện tử tự do trở về kênh dẫn. 

 

W

B

W

B

1
W

B

W

B

W

B

0

VD

W

B

GN

Diode MOS ROM MOS ROM 
  

Hình 1.7: Nối các điểm ma trận nhớ của các loại ROM. 
 Ngoài các tín hiệu địa chỉ và điều khiển các bộ nhớ ROM còn có các tín hiệu điều khiển, 
hình 1.8 mô tả các tín hiệu của EPROM 2764 trong đó: 
A12 – A0 : Các đường địa chỉ. 
D7 – D0  : Các đường dữ liệu. 
CE (Chip Enable): Tín hiệu chọn mạch, tín hiệu này không tích cực BUS dữ liệu sẽ ở trạng thái 
trở kháng cao. 
OE (Output Enale): Tín hiệu cho phép xuất cho phép bộ đệm dữ liệu ngõ ra để cung cấp dữ liệu từ 
bên trong ra ngoài các đường D7 – D0. 
VPP :  Ngõ vào điện áp cao cung cấp nguồn lập trình cho EPROM. 
PGM: Ngõ vào cung cấp xung lập trình cho EPROM. 

� 
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Hình 1.8: Các tín hiệu EPROM 2764. 
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1.2.2. Cấu trúc và nguyên tắc làm việc của bộ nhớ RAM 
 

 
  

Hình 1.9: Cấu tạo một bit nhớ SRAM. 
 

Hình 1.9 mô tả cấu tạo của một bit nhớ SRAM, trong sơ đồ khi cấp nguồn một trong hai 
transistor M1 hoặc M2 dẫn, giả sử M2 dẫn Q = 0 nên M1 không dẫn, lúc này các đường BL và 
BL\ sẽ được cung cấp tới mạch khuếch đại đọc để cung cấp dữ liệu mức 0 khi được chọn. Để ghi 
một dữ liệu, chọn bit nhớ bằng cách cung cấp mức 1 tới WL làm các transistor M3 và M4 dẫn, 
cung cấp mức 1 tới đường BL (BL\ = 0) làm M2 tắt, M1 dẫn, bit nhớ sẽ lưu trữ dữ liệu 1. 

Ngoài tín hiệu chọn mạch CE cho phép xuất dữ liệu OE như bộ nhớ EPROM, các bộ nhớ 
SRAM còn có thêm tín hiệu cho phép ghi WE, chỉ ghi tín hiệu này tích cực dữ liệu mới được lưu 
trữ vào bộ nhớ. 

Cấu tạo một bit nhớ DRAM một transistor mô tả trên hình 1.10. Để ghi dữ liệu tới bit nhớ 
này cần cung cấp mức 1 tới WWL và cung cấp dữ liệu ghi tới BL1, transistor BL1 sẽ dẫn, điện áp 
sẽ được nạp cho tụ Cs. Khi đọc cấp mức 1 tới RWL làm M3 dẫn, khi Cs giữ mức 1 M2 dẫn ngõ ra 
BL2 tương ứng với mức 0 và mạch khuếch đại đọc sẽ cấp ra ngoài mức 1. 

 

M 3

RL RL
VD

WL 

Q Q 

M1 M2

M4

BL BL

WWL 
BL 1

M1 X

M3

M2

CS

BL2

RWL 

V DD 
VDD 2 VT

DVVDD 2 V T BL 2

BL 1

X

RWL

WWL

 
 

Hình 1.10: Cấu tạo bit nhớ DRAM. 
 

1.2.3. Tổ chức bộ nhớ 
Như đã mô tả ở trên, bộ nhớ lưu trữ các dữ liệu theo các địa chỉ duy nhất, trên hình 1.11 
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tướng ứng với trạng thái 1 đường Si = 0 một ô nhớ sẽ được chọn. Để giảm bớt số tín hiệu chọn 
phải cung cấp có thể dùng bộ giải mã địa chỉ, nếu cần N tín hiệu cho việc chọn N ô nhớ chỉ cần 
cung cấp K đường địa chỉ (K = logN). 

Word 0 
Word 1 
Word 2 

Word N-2 
Word N-1 

Tế bào
Nhớ 

M  bits M  bits 

S 0
S 1
S 2

S N-2 

A 0

A 1

A K-1

K = log2N

S N-1 

Word 0 
Word 1 
Word 2 

Word N-2 
Word N-1 

Tế bào 
nhớ 

S0

Vào - Ra 
( M  bits) 

Vào - Ra 
( M  bits)  

Hình 1.11: Tổ chức lưu trữ các bit trong bộ nhớ. 

 Với cấu trúc trên với dung lượng nhớ lớn, ma trận nhớ sẽ mất đối xứng (nhiều hàng, ít 
cột), để ma trận nhớ đối xứng có thể sử dụng thêm bộ giải mã cột như hình 1.12. Tương ứng với 
một trạng thái của các địa chỉ cột sẽ chọn được một nhóm cột duy nhất cung cấp dữ liệu ra bên 
ngoài. 

Ro
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AK

AK1 1

AL 2 1

A0

M.2K

AK2 1

Sense amplifiers / Drivers
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Input-Output
(M  bits)
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Selects
word

 

Hình 1.12: Tổ chức các khối chức năng trong bộ nhớ. 

Khi CPU muốn truy cập (đọc ghi) dữ liệu từ bộ nhớ, trước hết nó phải cung cấp địa chỉ để 
xác định tới vị trí cần truy cập, sau đó cần cung cấp tín hiệu chọn mạch (CE) cho phép bộ nhớ 
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hoạt động, tiếp theo trong chế độ đọc CPU cần cung cấp tín hiệu OE và nhận dữ liệu từ BUS dữ 
liệu, trong chế độ ghi CPU cần cấp dữ liệu tới BUS dữ liệu và tín hiệu cho phép ghi WE.  

Các đại lượng đặc trưng cho bộ nhớ là dung lượng và thời gian truy xuất bộ nhớ. Thời 
gian tru

hớ có 
A đườn

 
 

 
 

Hình 1.13: Giải mã kết nối 4 bộ nhớ trong hệ thống vi xử lý. 
Bộ nhớ sử dụn ất là byte, các 

IC nhớ 

u, hình 1.13 sử dụng bộ giải 
mã 2 ra

địa chỉ riêng biệt vùng địa chỉ 
cho từn

:        000000H  3FFFFH  
 

   

y xuất bộ nhớ là khoản thời gian từ lúc bộ nhớ nhận được địa chỉ và các tín hiệu điều 
khiển cho đến khi đưa được dữ liệu ra tuyến dữ liệu trong chế độ đọc và lưu xong dữ liệu vào các 
bit nhớ trong chế độ ghi. Bộ nhớ có thời gian truy xuất càng nhỏ thì hoạt động càng nhanh. 

Dung lượng bộ nhớ tuỳ thuộc vào số đường dữ liệu và số đường địa chỉ của nó. Bộ n
g địa chỉ, D đường dữ liệu sẽ có dung lượng 2A x D bit. Bộ nhớ có dung lượng càng lớn thì 

càng chứa được nhiều thông tin.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

g trong hệ thống vi xử lý thường tổ chức theo đơn vị truy xu
được kết nối sao cho truyền dữ liệu với CPU theo bội số của byte. Trong thực tế, bộ nhớ 

bán dẫn được sản xuất theo dạng các linh kiện có dung lượng hạn chế (từ vài KB cho đến cỡ vài 
chục MB). Trong hệ thống vi xử lý thường có ít nhất hai loại bộ nhớ (ROM và RAM), mặt khác 
trong trường hợp dung lượng các IC bộ nhớ không đủ đáp ứng dung lượng bộ nhớ của hệ thống 
khi thiết kế, nhà thiết kế phải ghép nhiều IC nhớ lại. Các IC nhớ sẽ sử dụng chung các BUS dữ 
liệu và địa chỉ, vì vậy tại một thời điểm truy xuất hệ thống phải được kết nối sao cho chỉ có một 
IC nhớ được chọn, công việc này được gọi là giải mã địa chỉ bộ nhớ. 

Việc giải mã địa chỉ có thể thực hiện theo nhiều cách khác nha
 4 để kết nối 4 IC nhớ 256 KB thành dung lượng nhớ 1 MB. 
Theo sơ đồ kết nối, mỗi IC nhớ trong mạch sẽ có một vùng 
g IC nhớ trong hình 1.13 như sau:  

256KB đầu tiên  
256KB thứ hai  :        400000H  7FFFFH  
256KB thứ ba   :   800000H   BFFFFH và 
256KB thứ tư   :   C00000H     FFFFFH.  

8088
Minimum

Mode

A 17 
A 0 : 
D 7 
D 0 : 

MEMR 
MEMW 

A 18 

256 KB 
#3

A 17

A 0
:

D 7

D 0
:

RD
WR

CS

A 19 

256 KB 
#2

A 17

A 0
:

D 7

D 0
:

RD
WR

CS

256 KB 
#1

A 17

A 0
:

D 7

D 0
:

RD
WR

CS

17A

A
:

0

256 KB 
#4

D 7

D
:

0
RD
WR

CS
I 1

O 3
I 0

O 2

O 1

O 0
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Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

Công vi ừ  IC nhớ trong một hệ thống vi xệc xác định vùng địa chỉ cho t ng  ử lý được gọi là 
lập bản 

1.3. ÀO RA TRONG HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 

.3.1. Cấu trúc và nguyên tắc làm việc của cổng vào ra 
hiết bị ngoại vi khác nhau, các thiết 

 trên tất cả các đường dữ liệu với 

ưng cũng có các 
iết bị 

ó các tín hiệu bắt tay với 
iết bị 

.3.2. Mạch ba trạng thái và mạch cài 
 bản nhất thường được sử dụng trong tất cả các loại 

Với các cổng ba trạng thái, dữ liệu sẽ được truyền qua nó khi tín hiệu cho phép OC ở trạng 

 cổng cài sẽ giữ nguyên trạng thái logic ở ngõ ra của nó khi tín hiệu 

đồ bộ nhớ. 
 

V
 
1
 Trong hệ thống vi xử lý, thông thường sử dụng nhiều t
bị ngoại vi này sử dụng để giao tiếp với người sử dụng, hoặc là các thiết bị chấp hành sự điều 
khiển của hệ thống vi xử lý trong một ứng dụng nào đó. Để điều khiển các thiết bị ngoại vi hoạt 
động, CPU cần truyền dữ liệu với chúng. CPU sử dụng chung một BUS dữ liệu để truyền dữ liệu 
với tất cả các bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Các cổng vào ra đóng vai trò là các cổng ngăn cách giữa 
các thiết bị ngoại vi và BUS dữ liệu, các cổng này chỉ mở khi được CPU cung cấp đúng địa chỉ 
của nó, và các cổng còn lại có địa chỉ khác sẽ không được mở. 
 CPU luôn sử dụng các lệnh truyền đồng thời nhiều bit
bên ngoài. Tuy nhiên các cổng vào ra sau khi nhận dữ liệu từ CPU có thể truyền đồng thời tất cả 
các bit hoặc có thể truyền từng bit tới thiết bị. Các cổng vào ra truyền đồng thời tất cả các bit được 
gọi là các cổng vào ra song song, các cổng truyền từng bit là cổng vào ra nối tiếp. Các cổng vào ra 
nối tiếp sẽ có lợi điểm là số lượng dây dẫn truyền dữ liệu sẽ ít hơn loại song song, và tránh được 
nhiễu giữa các đường truyền song song khi dữ liệu được truyền với tốc độ cao. 
 Ngoài ra có những loại thiết bị truyền nhận dữ liệu dưới dạng số 0, 1. Nh
th truyền nhận dữ liệu dưới dạng tín hiệu thay đổi liên tục theo thời gian, khi đó cần phải sử 
dụng các ADC cho chiều nhận dữ liệu và DAC cho chiều truyền dữ liệu. 
 Các vào ra cũng có thể truyền dữ liệu một cách thụ động, hoặc c
th để chắc chắn là thiết bị đã được kết nối với vào ra và dữ liệu được thiết bị truyền nhận với 
vào ra. 
 
1
 Mạch ba trạng thái là cấu trúc số cơ
cổng vào ra của hệ thống vi xử lý. Cấu tạo của cổng ba trạng thái được mô tả trên hình 1.14. 
 
  D Q 

 G 

Cổng đệm 3 trạng thái Cổng cài 

Hình 1.14: Các cổng vào ra số cơ bản 

OC  
 
 
 
 
thái tích cực, vì vậy tín hiệu cho phép này thường được cấp từ bộ giải mã địa chỉ, như trên hình 
1.15 cổng đệm 3 trạng thái sẽ mở khi địa chỉ cung cấo từ CPU là FFFFH = 1111 1111 1111 
1111B. Khi tín hiệu cho phép không tích cực, ngõ ra của cổng đệm sẽ ở trạng thái trở kháng cao, 
ngõ vào sẽ không ảnh hưởng tới ngõ ra, như vậy BUS dữ liệu sẽ được ngăn cách với thiết bị ngoại 
vi mà nó điều khiển, lúc này CPU có thể sử BUS dữ liệu để liên lạc với một thiết bị khác, tương 
ứng với một địa chỉ khác. 
 Khác với cổng đệm,
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Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

cho phép hết tích cực (nó không chuyển qua trạng thái trở kháng cao). Các cổng cài sẽ thích hợp 
với các thiết bị ra cần giữ nguyên logic điều khiển sau tác động của lệnh, ví dụ bóng đèn LED nối 
với cổng đệm sẽ tắt khi CPU thực hiện xong lệnh truyền dữ liệu, vì CPU ngưng cấp địa chỉ làm 
ngõ ra cổng đệm chuyển qua trạng thái trở kháng cao. Nếu sử dụng làm cổng vào, ngõ ra cổng cài 
cần được nối tiếp với một cổng đệm trước khi nối tới BUS dữ liệu. 
 
1.3.3. Các cổng vào ra đơn giản 

ác mạch tích hợp của các cổng đệm cài cơ bản, các mạch vào 

ào D tới 

u 

ó
c khái niệm: 

ực hiện được tất cả các chức năng của các vi mạch số khác 

• ấp để vi xử lý thực hiện được một chức 

• ột chuỗi các lệnh được sắp xếp theo giải thuật của bài toán hay 

• oạt động được cần có kết nối phần cứng đúng và chương trình phần 

• ử lý bao gồm: CPU, bộ nhớ và vào ra. CPU thực hiện các chương trình 

• n, 

 Các cổng vào ra đơn giản là c
ra một chiều cơ bản thông dụng nhất là các IC 74244 và 74373 với cấu tạo như hình 1.15. 
IC 74244 được tích hợp tám cổng đệm cơ bản, nó sẽ truyền đồng thời 8 bit số từ các ngõ v
các ngõ ra Q khi OC tích cực mức 0. Với mạch cài một chiều 74373 dữ liệu vào các ngõ D sẽ 
được giữ ở các ngõ ra Q của các Flip – Flop, khi OC tích cực mức thấp dữ liệu sẽ cung cấp tới các 
ngõ ra Q. Như vậy khi sử dụng làm ngõ vào, CPU cần cung cấp địa chỉ để tích cực OC, còn khi sử 
dụng làm cổng ra có thể tác động tích cực tới chân G, còn OC có thể luôn cung cấp mức 0. 
IC74374 khác 74373 ở chỗ tín hiệu cho phép G sẽ tác động cạnh lên (thay vì tác động mức cao). 
 Một số thiết bị vào ra cần truyền dữ liệu theo cả hai chiều với CPU, IC đệm cài hai chiề
74245 thường được sử dụng cho các ứng dụng này. Với IC 74245 mỗi đường dữ liệu sẽ bao gồm 
hai cổng đệm nối ngược chiều, tín hiệu DIR sẽ quyết định chiều truyền dữ liệu như mô tả trên 
hình 1.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T m tắt nội dung học tập: 
Trong chương này cần nhớ cá

• Vi xử lý là một vi mạch số có thể th
bằng cách thực hiện tuần tự các chức năng số cơ bản. 
Một lệnh của bộ vi xử lý là chuỗi các bit 0, 1 cung c
năng số cơ bản của nó. 
Một chương trình vi xử lý là m
công việc cần thực hiện. 
Để có hệ thống vi xử lý h
mềm hoạt động đúng. 
Phần cứng hệ thống v x
để điều khiển hoạt động của toàn bộ hệ thống. Bộ nhớ là nơi lưu trữ các chương trình, là nơi 
khai báo các hằng và biến trong chương trình. Vào ra để giao tiếp với các thiết bị bên ngoài. 
Các khối trong hệ thống vi xử lý được kết nối với nhau bằng một loạt các đường dây dẫn điệ
mỗi đường này được gọi là một tín hiệu của hệ thống, các tín hiệu được chia thành 03 nhóm 

D0 

D7 

Q0 
74LS244 

Q7 

OC 

. . . .... . . 
 

G 

D Q 

. . . 

74LS373 
D0 Q0 

OC 
Hình 1.15: Các cổng vào ra một chiều cơ bản. 

G 
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Chương 1: Kiến trúc của hệ thống vi xử lý 

chính gọi là ba BUS: BUS địa chỉ, BUS dữ liệu và BUS điều khiển. BUS dữ liệu để truyền dữ 
liệu giữa các khối. CPU sử dụng một BUS dữ liệu để truyền dữ liệu với mọi nơi nên nó cần 
BUS địa chỉ để xác định vị trí nào sẽ truyền dữ liệu với nó. BUS điều khiển sẽ xác định các 
chế độ làm việc khác nhau của hệ thống. 
Bộ nhớ bán dẫn có ba chế độ làm việc ch• ính là đọc, ghi và không chọn. Khi không chọn các 

• hi bằng các logic điều khiển thông thường của vi xử lý, bộ nhớ 

• iện mạch điện sao cho ứng với một địa chỉ mà CPU cung cấp 

• ẽ truyền dữ liệu ở ngõ vào tới ngõ ra khi có tín hiệu chọn mạch. Khi không 

• bộ đệm cài được sử dụng làm các cổng vào ra để cho phép thiết bị truyền dữ liệu với CPU 

• ạch sao cho ứng với một địa chỉ mà 

 
ÀI TẬP: 

ài 1: Cho biết địa chỉ bắt đầu của một vùng nhớ Ram là 00000H và dung lượng của vùng nhớ 

Bài 2 t, vẽ bản đồ bộ nhớ 

Bài 3: hớ sau: 

BUS địa chỉ và dữ liệu của bộ nhớ ở trạng thái trở kháng cao. Khi muốn đọc bộ nhớ cần tác 
động tín hiệu chọn bộ nhớ, cung cấp địa chỉ xác định ô nhớ sẽ đọc trong bộ nhớ, cung cấp tín 
hiệu yêu cầu đọc và bộ nhớ sẽ cung cấp dữ liệu ra BUS dữ liệu. Khi muốn ghi bộ nhớ cũng 
cần cung cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cung cấp địa chỉ ô nhớ sẽ ghi, cung cấp dữ liệu cần ghi và 
cung cấp tín hiệu yêu cầu ghi. 
Các bộ nhớ RAM có thể đọc g
ROM chỉ có thể đọc bằng các logic điều khiển thông thường, muốn ghi dữ liệu vào nó cần có 
các chế độ điều khiển đặc biệt. 
Giải mã địa chỉ bộ nhớ là thực h
chỉ có một vi mạch nhớ duy nhất được cung cấp tín hiệu chọn mạch, các vi mạch nhớ còn lại 
sẽ không được chọn và có các BUS ở trạng thái trở kháng cao và chúng sẽ không kết nối về 
điện với hệ thống. 
Các bộ đệm và cài s
được chọn các bộ đệm sẽ có ngõ ra trở kháng cao, còn các bộ cài sẽ giữ lại trạng thái ra trước 
đó. 
Các 
chỉ khi CPU cấp đúng địa chỉ để chọn nó, trong khi các cổng không đúng địa chỉ sẽ không 
được chọn và chúng không kết nối về mặt điện với CPU. 
Tương tự như giải mã bộ nhớ, giải mã vào ra sẽ là một m
CPU cung cấp chỉ có một cổng vào ra duy nhất được chọn. 

B
 
B

này là 641KB. Hãy xác định địa chỉ vật lý cuối cùng của vùng nhớ này. 
: Thiết kế vùng nhớ RAM 1MB x 8bit từ các bộ nhớ RAM 256K x 4 bi
và cho biết vùng địa chỉ mà các bộ nhớ được chọn. 
 Thực hiện mạch giải mã địa chỉ cho các bản đồ bộ n

   
EPROM (256KB) 

EPROM (256KB) 

SRAM (256KB) 

SRAM (256KB) 

EPROM (256KB) 
SRAM (512KB) 

EPROM (256KB)

EPROM (256KB)
 

SRAM (512KB) 

EPROM (256KB)

SRAM (128KB) 

SRAM (128KB) 

SRAM (256KB) 

 
EPROM (512KB) 

SRAM (128KB)

SRAM (256KB) 

SRAM (128KB)

 
EPROM (512KB) 

SRAM (256KB) 

SRAM (256KB) 

SRAM (128KB)

 
EPROM (512KB)
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Cho biết vùng địa chỉ của từng bộ nhớ trong các bản đồ (các bộ nhớ đều có 8 bit dữ liệu). 
Bài 4: T

0H. 
ai cổng vào sử dụng 

 

hực hiện cổng ra điều khiển tám LED đơn có địa chỉ là F000H. 
Bài 5: Thực hiện cổng vào nhận dữ liệu từ 8 phím nhấn có địa chỉ là F00
Bài 6: Thực hiện mạch giải mã địa chỉ vào ra trong hệ thống có 2 cổng ra và h

các bộ đệm cài 8 bit. 
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CHƯƠNG 2: NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 
HỌ INTEL 80X86  

Giới thiệu: 
Nội dung chương này trước hết giới thiệu về cấu trúc của bộ vi xử lý 80286 và chức năng các 

khối mạch của nó như: khối giao tiếp BUS (BU) tác động mọi tín hiệu để giao tiếp với thế giới 
bên ngoài., khối giải mã lệnh (IU) thực hiện chức năng tạo ra các tín hiệu điều khiển các khối 
mạch trong CPU hoạt động để thực hiện lệnh,  khối EU thực hiện các lệnh, khối AU tạo ra địa chỉ 
để giao tiếp với bộ nhớ và vào ra. 

Để có thể thực hiện được các chương trình hợp ngữ viết cho vi xử lý họ Intel (chương 3), sinh 
viên cần nhớ các thanh ghi của 80286, và các chức năng mà chúng đảm nhận bao gồm: các thanh 
ghi đa năng, các thanh ghi đoạn, thanh ghi cờ trạng thái và các thanh ghi đặc biệt. Đặc biệt chú ý 
tới sự tác động của các cờ trạng thái trong thanh ghi cờ. 

Để hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống vi xử lý cần đặc biệt quan tâm tới các chu kỳ 
máy của CPU. Trong bốn chu kỳ máy: đọc, ghi bộ nhớ và đọc ghi vào ra cần chú ý tới thời điểm 
tác động của các tín hiệu trong hệ thống, và chức năng của chúng sử dụng làm gì trong hệ thống. 

Ngoài ra cũng cần chú ý tới trạng thái của các cả các thanh ghi của 80286 sau khi khởi động 
và cơ chế ngắt của CPU. Cơ chế ngắt được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống vi xử lý trong 
các ứng dụng thực tế, đặc biết là đối với các hệ thống điều khiển hoạt đông của máy móc thiết bị. 

Các cơ chế quản lý bộ nhớ ảo rất quan trọng khi lập trình hệ thống chạy trong các môi trường 
đa nhiệm, tuy nhiên đối với các chức năng ứng dụng nhỏ sẽ chưa cần chú ý tới các cơ chế này. 

Phần cuối cùng của chương giới thiệu về các bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo của 80286 với các 
chức năng tiên tiến như: bộ nhớ đệm, cơ chế pipeline, cơ chế siêu phân luồng … 

 
2.1. CẤU TRÚC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 80286 INTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hình 2.1: Sơ đồ khối bộ vi xử lý 80286 
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2.1.1. Sơ đồ khối của vi xử lý 80286 Intel 
Bộ vi xử lý 80286 được cấu tạo từ 4 khối chức năng có thể làm việc song song: 
- Khối giao tiếp BUS : BU (Bus Unit). 
- Khối giải mã lệnh  : IU (Instruction Unit) 
- Khối thực hiện lệnh : EU (Execution Unit) 
- Khối tạo địa chỉ : AU (Address Unit) 
 

2.1.2. Khối tạo địa chỉ (AU) 
AU đảm bảo việc quản lý, bảo vệ bộ nhớ, tuỳ theo chế độ địa chỉ các chương trình sẽ sử dụng 

các loại địa chỉ logic khác nhau, AU có nhiệm vụ chuyển các địa chỉ logic quản lý trong chương 
trình phần mềm thành địa chỉ vật lý cung cấp tới BU để giao tiếp với bên ngoài. Địa chỉ vật lý là 
địa chỉ cung cấp trực tiếp cho bộ nhớ và vào ra, còn địa chỉ logic là các giá trị được chương trình 
quản lý sử dụng để tạo ra địa chỉ vật lý, đó chính là các địa chỉ đoạn (segment) và địa chỉ độ dời 
(offset). 

 
2.1.3. Khối giao tiếp BUS (BU) 

BU cung cấp các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu và điều khiển để truy cập các bộ nhớ và vào ra. Khối 
này cũng cho phép giao tiếp với bộ đồng xử lý hoặc các bộ vi xử lý khác. 

Chức năng quan trong nhất của BU là tự động kích hoạt quá trình lấy lệnh từ bộ nhớ bằng bộ 
tiền truy cập lệnh (Prefetch). BU còn có chức năng cho phép quá trình lấy lệnh từ bộ nhớ thực 
hiện song song với các quá trình khác nhớ hàng đợi lệnh 6 byte (Prefetch queue).  

Các địa chỉ mà AU tạo ra cung cấp tới các bộ cài (Address Latch) và sẽ được định thời cung 
cấp ra bên ngoài tại các thời điểm thích hợp.  Dữ liệu truyền với CPU sẽ được chuyển qua các 
cổng đệm hai chiều (Data Transceivers). 

 
2.1.4. Khối giải mã  lệnh (IU) 

Lệnh được BU lấy vào hàng đợi, trong khi IU lấy lệnh đã lấy trước đó giải mã và chuyển tới 
hàng đợi lệnh đã giải mã  (Decoded Istruction queue) để  EU thực hiện. 

Với chức năng giải mã lệnh, các lệnh ngoài bộ nhớ có thể mã hoá ngắn nhất có thể, IU sẽ tạo 
ra các tín hiệu điều khiển cần thiết từ các mã lệnh này. Bằng cách sử dụng hộ giải mã lệnh, dung 
lượng nhớ của hệ thống sẽ yều cầu ít hơn, thời gian lấy lệnh sẽ được giảm ngắn. 

 
2.1.5. Khối thực hiện lệnh (EU) 

EU thực hiện các lệnh xử lý dữ liệu mà IU đã giải mã, nó giao tiếp dữ liệu với bên ngoài 
thông qua BU. 

Các khối chức năng của EU bao gồm: Bộ điều khiển (Control) thực hiện việc điều khiển việc 
thực hiện các lệnh trong EU. ALU là khối thực hiện các phép toán số học logic, cấu trúc của ALU 
thông thường có hai ngõ vào nhận hai toán hạng và một ngõ ra cung cấp kết quả.  

Các thanh ghi sử dụng làm nơi lưu trữ dữ liệu sử dụng trong các phép tính và các giá trị địa 
chỉ cho phép EU lấy các toán hạng từ bên ngoài. 

 
2.2. CÁC THANH GHI CỦA BỘ VI XỬ LÝ 80286 
 

Các thanh ghi là một bộ  phận rất  quan trọng trong một CPU. Chúng là một số ít các ô nhớ 
có tốc độ truy xuất rất nhanh, cách đánh địa chỉ đơn giản để CPU có thể truy xuất dữ liệu một 
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cách nhanh chóng. CPU có càng nhiều thanh ghi, thì tốc độ thực hiện một chương  trình càng cao, 
do giảm được thời gian truy xuất các hằng, biến ngoài bộ nhớ. Giảm được số byte lệnh do không 
phải cung cấp địa chỉ các dữ liệu toán hạng. Nhưng tất nhiên khi số lượng thanh ghi quá lớn thì 
việc truy cập chúng cũng trở nên phức tạp như đối với các ô nhớ. 

Để dễ dàng truy xuất, các thanh ghi được chia ra các nhóm với các chức năng riêng biệt nào 
đó. Các hãng sản xuất khác nhau đưa ra các tên gọi các thanh ghi khác nhau. 80286 có các nhóm 
thanh ghi: Các thanh ghi đa năng, các thanh ghi quản lý mảng, các thanh ghi điều khiển và trạng 
thái và các thanh ghi đặc biệt. 

 
2.2.1. Các thanh ghi đa năng 

Các thanh ghi đa năng có thể sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau. Thông thường các 
thanh ghi đa năng trước hết đảm nhiệm chức năng chứa dữ liệu, ngoài ra các thanh ghi này có thể 
sử dụng cho các chức năng khác như: chứa địa chỉ, làm bộ đếm, .... 

Intel 80286 có tám thanh ghi đa năng 16 bit, các thanh ghi này đều có thể sử dụng làm thanh 
ghi chứa dữ liệu 16 bit như mô tả trên hình 2.2. 

Các thanh ghi AX, BX, CX và DX có thể chia thành hai phần 8 bit riêng biệt sử dụng cho 
việc lưu trữ các dữ liệu 8 bit: AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. 

Thanh ghi AX (Accumulator) còn mang chức năng thanh ghi chứa trong các lệnh nhân và 
chia, trong các lệnh này thanh ghi AX giữ một toán hạng và kết quả cuối cùng. Ví dụ trong lệnh 
MUL BX dữ liệu trong thanh ghi AX sẽ nhân với dữ liệu trong thanh ghi BX và kết quả chứa 
trong thanh ghi DX và AX. 

Thanh ghi BX (base) trước hết có thể sử dụng làm thanh ghi giữ địa chỉ bộ nhớ, ví dụ trong 
lệnh MOV DH,[BX] dữ liệu tại ô nhớ có địa chỉ giữ trong BX sẽ chuyển vào thanh ghi DH. BX 
còn giữ chức năng thanh ghi con trỏ cơ sở, khi sử dụng trong chức năng này thanh ghi BX giữ giá 
trị địa chỉ cơ sở, địa chỉ truy cập bộ nhớ sẽ bằng giá trị chứa trong BX cộng với một giá trị chỉ thị 
trong lệnh. Ví dụ trong lệnh MOV DL,[BX+03] dữ liệu trong bộ nhớ từ địa chỉ [BX+03] được di 
chuyển vào trong thanh ghi DL. Thanh ghi BX còn sử dụng trong chế độ địa chỉ tương đối chỉ số 
cơ sở, trong lệnh MOV CH,[BX+DI+08] dữ liệu tại ô nhớ có địa chỉ BX+DI+08 được lấy vào 
thanh ghi CH. 

 

 
 

Hình 2.2: Các thanh ghi đa năng của bộ vi xử lý Intel 80286. 
 
Thanh ghi CX (Counter) được sử dụng làm bộ đếm số lần lặp trong các cấu trúc lặp. Ví dụ 

lệnh LOOP L1 sẽ giảm CX đi 1, nếu CX ≠ 0 điều khiển chương trình sẽ chuyển tới nhãn L1. 

                                      16



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 2: Nguyên tắc làm việc của bộ vi xử lý họ Intel 80x86 

Thanh ghi DX (data) là thanh ghi chứa dữ liệu cho các lệnh nhân chia 16 bit, như trong lệnh 
MUL BX thanh ghi DX chứa 16 phần cao của kết quả lệnh nhân. Ngoài ra thanh ghi DX còn là 
thanh  ghi duy nhất lưu trữ địa chỉ cổng trong các lệnh vào ra. Ví dụ trong lệnh IN CL,[DX] dữ 
liệu tại cổng vào ra có địa chỉ chứa trong DX sẽ được chuyển vào thanh ghi CL. 

Thanh ghi chỉ số nguồn SI (Source Index) và thanh ghi chỉ số đích DI (Destination Index), sử 
dụng cho các lệnh xử lý chuỗi dữ liệu. Ví dụ lệnh MOVSB dữ liệu trong bộ nhớ tại địa chỉ giữ 
trong SI sẽ chuyển tới địa chỉ giữ trong DI, sau đó SI và DI sẽ tự động được tăng hoặc giảm chuẩn 
bị cho lần chuyển kế tiếp. SI và DI còn sử dụng làm thanh ghi địa chỉ và địa chỉ cơ sở (giống như 
BX) và làm thanh ghi chỉ số địa chỉ cộng thêm trong chế độ tương đối chỉ số. Ví dụ lệnh MOV 
DL,[BP+SI+03] lấy dữ liệu tại ô nhớ có địa chỉ BP+SI+03 vào thanh ghi DL. 

Thanh ghi con trỏ cơ sở BP (Base Pointer) giữ vai trò làm thanh ghi địa chỉ trong các chế độ 
truy cập bộ nhớ giống như thanh ghi BX. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh ghi con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer) đóng vai trò giữ địa chỉ đỉnh ngăn xếp trong 

các lệnh truy cập tới ngăn xếp như: lệnh nạp ngăn xếp PUSH, lệnh lấy dữ liệu khỏi ngăn xếp POP, 
lệnh gọi chương trình con CALL .... 

Ngăn xếp là vùng nhớ được truy cập theo nguyên tắc vào trước ra sau FILO (Fist IN Last Out) 
nhờ vào cơ chế tự động thay đổi của SP như mô tả trên hình 2.3. Khi khởi động SP giữ địa chỉ của 
đỉnh ngăn xếp, trỏ tới giá trị cuối cùng chứa trong ngăn xếp (LastValue). Sau mỗi lệnh PUSH giá 
trị dữ liệu sẽ được nạp vào đỉnh ngăn xếp và SP tự động giảm đi để giữ địa chỉ giá trị mới này. 
Trên hình 2.3 sau 3 lệnh PUSH thanh ghi SP sẽ giữ địa chỉ ô nhớ chứa giá trị của thanh ghi CX. 
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sau các lệnh  PUSH

PUSH AX 
PUSH BX 
PUSH CX   ← SP 

địa chỉ cao 

địa chỉ thấp 
Hình 2.3: Thao tác nạp ngăn xếp và sự thay đổi của thanh ghi SP 

2.2.2. Các thanh quản lý đoạn 
Các thanh ghi quản lý đoạn của Intel 80286 chia thành hai phần: phần chứa bộ chọn đoạn và 

phần chứa bộ mô tả đoạn. Phần chứa bộ chọn đoạn (còn gọi là thanh ghi chọn đoạn) có thể nạp 
bằng chương trình nên thường được gọi là phần hở. Phần chứa bộ mô tả đoạn (còn gọi là các 
thanh ghi mô tả đoạn) được CPU nạp tự động, không thể truy cập bằng chương trình nên thường 
được gọi là phần kín. Trong chế độ bảo vệ (Protect Mode) kích thước của một đoạn thay đổi từ 1 
đến 5 GB, còn trong chế độ thực kích thước cực đại của một đoạn là 64KB. Tại một thời điểm sẽ 
có 4 đoạn nhớ xác định bởi 4 thanh ghi chọn đoạn 16 bit CS, SS, DS và ES trong đó: 
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  +  Thanh ghi đoạn mã lệnh (CS - Code Segment) chứa địa chỉ đoạn mã lệnh của chương trình 
hiện hành. 
  + Thanh ghi đoạn ngăn xếp (SS - Stack Segment) chứa địa chỉ đoạn vùng nhớ ngăn xếp. 
  + Các thanh ghi đoạn dữ liệu (DS - Data Segment), đoạn  mở rộng (ES - Extra Segment) chứa 
địa chỉ của các đoạn dữ liệu sử dụng trong chương trình. 

Trong chế độ địa chỉ thực CPU tạo ra địa chỉ vật lý truy cập bộ nhớ bằng các địa chỉ logic là 
địa chỉ đoạn (segment) và địa chỉ độ dời (offset).  

Trong đó: địa chỉ vật lý 20 bit = địa chỉ đoạn 16 bit x 10H + địa chỉ độ dời 16 bit. 
 
2.2.3. Thanh ghi cờ trạng thái 

Thanh ghi cờ còn được gọi là thanh ghi mã trạng thái CCR (Condition Code Register) bao 
gồm các bit độc lập. Mỗi bit chỉ có hai trạng thái 0 hoặc 1 được gọi là các  cờ.  Các cờ rất ít khi 
tác động lẫn nhau, chúng chỉ tác động một cách độc lập tùy theo trạng thái của các phép tính mà 
ALU thực hiện. Trạng thái các cờ là cơ sở để CPU thực hiện các quyết định, nếu thỏa điều kiện 
chương trình thực hiện theo hướng này, còn ngược lại sẽ theo một hướng khác, tạo ra sự rẽ nhánh 
cho các chương trình phù hợp với bài toán thực tế. Ngoài ra còn có các cờ sử dụng cho việc điều 
khiển các chế độ hoạt động khác nhau của CPU, các cờ này thông thường được lập xoá bằng các 
lệnh riêng. Thanh ghi cờ của 80286 bao gồm 16 bit với vị trí các bit như mô tả trên hình 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 

* * P A * Z S T I C D O PL * IO NT 

D15 D0 

Hình 2.5: Cấu tạo thanh ghi cờ. 

Các cờ trạng thái: Các cờ trạng thái tác động theo trạng thái của kết quả các phép tính mà CPU 
thực hiện, các CPU thông thường có 6 cờ trạng thái sau: 
 Cờ nhớ CF (Carry Flag) 

Cờ nhớ được sử dụng làm bit dữ trữ khi kết quả các phép tính mà ALU thực hiện vượt ra 
ngoài giới hạn lưu trữ cho phép của thanh chứa. Ví dụ khi sử dụng  các thanh ghi 8  bit để cộng 
hai số 8 bit, kết quả có thể là 9 bit và cờ C sẽ giữ bit thứ 9. Tương tự khi cộng hai số 16 bit cờ C 
sẽ giữ bit thứ 17 của kết quả. 

Cờ nhớ cũng được thiết lập mức 1 khi ALU thực hiện  phép trừ, giảm hoặc so sánh có kết quả 
âm. Tức là cờ CF =1 khi số bị trừ nhỏ hơn số trừ. 
Ngoài ra cờ nhớ còn được sử  dụng như bit thêm trong các lệnh quay dịch, ví dụ khi dịch trái  bit 
ở MSB sẽ bị rớt ra ngoài, cờ C sẽ giữ lấy bit đó.  
Cờ chẵn lẻ PF (Parity  Flag) 

Cờ chẵn lẻ được sử dụng thông báo số các bit 1 trong kết quả của phép tính logic là chẵn hay 
lẻ, khi PF = 1 số bit 1 trong kết quả là một số chẵn. Cờ chẵn lẻ thường được sử dụng trong các 
chương trình truyền các dữ liệu nối tiếp, trạng thái của cờ có thể được phát ra để bên thu có thể 
kiểm tra xem dữ liệu nhận được đúng hay sai. Chú ý là cờ chẵn lẻ không tác động khi ALU thực 
hiện các phép tính số học. 
Cờ dấu SF ( Sign Flag) 

Trong hệ thống vi xử lý có hai cách biểu diễn một số: Cách  thứ nhất nó dùng tất cả các  bit 
của một thanh ghi để biểu diễn một số dương. Ví dụ  một thanh ghi 8 bit có thể  biểu diễn các số 
thập phân dương từ 1 tới 255. Cách thứ hai CPU sử dụng bit trọng số cao nhất để làm bit  dấu. Ví 
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dụ như thanh  ghi 8 bit thì bit D7 sẽ là bit dấu. Khi D7 ở mức 0 thì  các bit D0...D6 giữ một số nhị 
phân dương nằm trong khoảng 0 tới 127. Khi D7=1 thì thanh ghi sẽ  giữ số nhị phân âm trong 
khoảng –128 tới -1  
 Tổ hợp nhị phân từ 0000 0000......0111 1111 biểu diễn các số từ 0...127 tổ hợp tiếp  theo 1000 
0000 trong số có dấu được xem như là -128 và tiếp theo 1000 0001 = -127. Khi  tiếp tục đếm lên 
tới  tổ hợp 1111 1111 = -1. 

Cờ  dấu S sẽ báo khi dấu thay đổi, cờ dấu =0  khi kết quả phép tính trong bộ chứa là số dương 
(bit D7=0). Nếu bit D7=1 kết quả là một số âm 7  bit  thì SF=1. Dựa vào cờ này mà các chương 
trình này sẽ có cách tính thích hợp với các số có dấu. 
Cờ tràn  OF (Overflow Flag)  

Cờ tràn OF được dùng trong các phép tính  số học có dấu, nó chỉ thị kết quả là một số dương 
lớn hơn hoặc là một số dương nhỏ hơn khả năng chứa của thanh ghi chứa kết quả. Ví dụ khi cộng 
hai số dương trong hai thanh ghi 8 bit, CFsẽ được thiết lập mức 1 khi có sự  tràn bit 1 từ D6 sang 
D7, tức là khi dấu của số 7 bit thay đổi  từ (+) sang (-) mặc dù kết quả phải là một số dương, như 
vậy kết quả này cần phải được biển diễn bằng một số 9 bit. Cờ OF  luôn được thiết lập khi có tràn, 
vì vậy cần phải kiểm tra nó tuỳ theo trường hợp só biểu diễn là có dấu hay không có dấu, để nó 
không ảnh hưởng gì đến chương trình. Cờ tràn sẽ bị xóa khi D7 trở về mức 0. 
Cờ ZERO ZF (Zero Flag) 

Khi ALU thực hiện các phép tính có kết quả trong thanh ghi chứa bằng 0, lúc đó ZF sẽ được 
thiết lập lên mức 1. Còn ngược lại ZF=0. Thông thường ZF để thông báo trạng thái so sánh bằng, 
kết quả của phép trừ = 0 , các phép logic = 0. Khi thực hiện các phép cộng, mặc dù kết quả có dư 
ra bit thứ  9 nhưng  nếu thanh chứa  có giá trị 0 thì ZF vẫn = 1. Ví dụ cộng FFH+01H kết  quả là 
100H thì số 1 ở cờ CF còn thanh chứa có giá  trị 00 do đó ZF =1. 

Cờ Z đặc biệt tiện lợi cho các vòng lặp sử dụng bộ đếm xuống. Vòng lặp có thể giảm một 
thanh ghi nào đó, cho đến khi nó trở về 0 thì ngưng. Với các công dụng như trên ZF cùng với CF 
được sử dụng rất  nhiều trong các  chương trình. 
Cờ nhớ phụ  AF (Auxiliary Carry Flag ) 

Không giống như CF,  đóng vai trò bit thứ  9 của thanh chứa, cờ giống cờ tràn nhiều hơn, cờ  
AF sẽ được thiết lập mức 1 khi có sự tràn bit 1 từ D3 qua  D4 sử dụng cho các phép tính BCD.  
Tám bit của bộ chứa bao gồm 2 nibble riêng biệt, các bit 7-4 gọi là nibble trọng số  lớn MS(Most 
Significant) và 3-0  là nibble trong số nhỏ LS(Least Significant). Mỗi nibble là mã số thập phân 
hoặc HEXA đơn. Khi thực hiện các phép tính với số BCD (tức số thập phân) cần phải  ghi nhận 
số nhớ của 4 bit thấp trong đơn vị 8 bit. Ta gọi số nhớ này là số nửa nhớ.  
Các cờ điều khiển: Các cờ điều khiển sử dụng để xác định các chế độ hoạt động khác nhau của 
CPU, Intel 80286 có các cờ điều khiển sau: 
Cờ định hướng DF (Direction Flag) 

Cờ này được sử dụng định hướng cho các lệnh xử lý chuỗi dữ liệu. Ví dụ như di chuyển chuỗi 
từ vùng nhớ này sang vùng nhớ khác, so sánh chuỗi…. Khi thực hiện CPU lần lượt xử lý từng 
byte 1 trong chuỗi. Để có được các thao  tác này CPU sử dụng các thanh ghi địa chỉ SI và DI và 
sau mỗi lần xử lý 1 byte nó tự động tăng hoặc giảm các thanh ghi này.  Việc tăng hay giảm SI và 
DI cho phép xử lý chuỗi được từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới. Khi DF=1 các lệnh xử lý 
chuỗi sẽ thực hiện từ  địa chỉ cao đến  địa chỉ thấp, còn mặc định DF = 0. 

Trong một số CPU các lệnh xử lý chuỗi tăng và giảm địa chỉ khác nhau, nghĩa là cùng là di 
chuyển chuỗi nhưng có một lệnh thực  hiện theo chiều tăng địa chỉ, và một lệnh thực hiện theo 
chiều giảm địa chỉ. Các CPU như thế sẽ không có cờ định hướng. 
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Cờ định hướng có thể thiết lập bằng lệnh STD và xoá bằng lệnh CLD hoặc xử lý thông qua 
ngăn xếp bằng cách cất thanh ghi cờ vào ngăn xếp, xử lý bit DF trong ngăn xếp sau đó lất trở lại 
thanh ghi cờ. 
Cờ ngắt IF : (Interrupt Flag) 

Cờ ngắt được thiết lập =1 bằng lệnh STI (Set Interrupt ) và xóa bằng lệnh CLI(Clear 
Interrupt). Khi cờ ngắt=1 cho phép CPU ghi nhận tín hiệu yêu cầu ngắt từ ngõ vào INTR, và thực 
hiện chương trình ngắt. Khi cờ ngắt =0, mặc dù có tín hiệu yêu cầu, chương trình ngắt sẽ  không 
được thực hiện. Với các yêu cầu ngắt không che NMI (Non-Mask able Interrupt) cờ ngắt không 
có  ý  nghĩa. 
Cờ bẫy TF: (Trap  Flag) 

 Cờ bẫy chỉ có thể thay đổi giá trị thông qua ngăn xếp, khi cờ bẫy bằng 1, CPU hoạt động ở 
chế độ chạy từng bước để gỡ rối sửa sai chương trình. Cụ thể là khi CPU thực hiện xong một lệnh 
nó chuyển qua chương trình con giám sát (Monitor), TF được tự động cất vào ngăn xếp và TF 
được xoá về 0, các lệnh của chương trình con giám sát sẽ được thực hiện. Chương trình con giám 
sát được thực  hiện bởi người sử dụng để kiểm tra lại kết quả của lệnh vừa thực hiện ở các ô nhớ, 
các thanh ghi, các cờ. Khi kết thúc chương trình con giám sát, thanh ghi cờ được phục hồi, TF lại 
bằng 1, điều khiển được quay về lệnh tiếp theo của chương trình chính. Và sau khi thực hiện xong 
lệnh này, chương trình con giám sát lại tiếp tục được thực hiện. 
Cờ nhiệm vụ lồng nhau NT (Nested Tast) 
 NT cho biết lệnh đang thực hiện tiến triển trong cùng một nhiệm vụ hay sẽ gây ra việc chuyển 
nhiệm vụ. NT chỉ được dùng trong chế độ bảo vệ của Intel 80286. 
Cờ chỉ thị mức đặc quyền vào ra (IOPL) 
 Hai bit này chỉ thị mức đặc quyền thấp nhất mà tác nhiệm đang thực hiện cần có để được phép 
thực hiện các lệnh vào ra. Hai bit này cũng chỉ được sử dụng trong chế độ bảo vệ. 
 
2.2.4. Các thanh ghi đặc biệt 
Thanh ghi con trỏ lệnh: (IP - Instruction Pointer) Sử dụng trong việc cung cấp địa chỉ độ dời 
(offset) của vùng nhớ mã lệnh. Sau khi lấy vào một lệnh BIU sẽ  đổi giá trị trong IP để trỏ tới mã 
lệnh sẽ thực hiện trong chu kỳ kế tiếp. Ở các  lệnh thông thường sau khi lấy vào một byte mã lệnh 
IP sẽ tự động tăng lên 1. Ở các lệnh nhảy giá trị của IP sẽ được xóa đi để nạp một giá trị mới, giá 
trị mới này được cung cấp trong lệnh nhảy. Trong các lệnh gọi chương trình con trước khi xóa giá 
trị cũ để nạp giá trị mới giá  trị cũ của IP được cất vào đỉnh ngăn xếp, và khi có lệnh quay về nó sẽ 
được phục hồi. Khi phục vụ ngắt quá trình biến đổi IP cũng thực hiện tương tự như khi xảy ra 
lệnh gọi chương trình con. 
Thanh ghi trạng thái máy: Thanh ghi MSW 16 bit, trong đó sử dụng 4 bit như mô tả trên hình 
2.6, các bit còn lại dự phòng cho thế hệ kế tiếp: 

- TS (Task Set): là bit chuyển nhiệm vụ, bit này bằng 1 xảy ra việc chuyển nhiệm vụ. 
- EM (Emulate Processor Extention): Cho phép mô phỏng bộ đồng xử lý toán học. 
- MP (Monitor Coprocesor Extention): Cho biết hệ thống có bộ đồng xử lý toán học đang 

làm việc. 
- PE (Protect Mode Enable): Cho phép chế độ bảo vệ, khi bit này được lập 80286 chuyển 

qua hoạc động ở chế độ bảo vệ. Khi đã thiết lập, chỉ khi RESET bit này mới được xoá. 
 
 
 
 

MP TS EM  PE

D15 D0 

Hình 2.6: Cấu tạo thanh ghi trạng thái máy MSW. 
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2.3. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 80286 
 
2.3.1. Định nghĩa chu kỳ lệnh và chu kỳ máy 

Hình 2.7 mô tả Bus hệ thống của một hệ thống vi xử lý 80286 tiêu biểu, các bộ cài (latch) sử 
dụng để cài BUS địa chỉ, các bộ đệm hai chiều (transceiver) sử dụng đệm BUS dữ liệu và điều 
khiển. IC 82284 là bộ tạo tín hiệu đồng bộ và xung đồng hồ (clock) cho bộ vi xử lý.  

Bộ điều khiển BUS 82288 cung cấp các tín hiệu điều khiển để giao tiếp với bộ nhớ và vào ra. 
Sơ đồ kết nối chi tiết cho hệ thống mô tả trên hình 2.8. 

Khi truyền dữ liệu với bộ nhớ và vào ra, các tín hiệu địa chỉ, điều khiển và dữ liệu được bộ vi 
xử lý tác động tuần tự theo thời gian theo một quy luật định trước được gọi là một chu kỳ máy của 
bộ vi xử lý. Để thực hiện xong một lệnh bộ vi xử lý cần thức hiện một hoặc nhiều chu kỳ máy như 
thế, và nó được gọi là một chu kỳ lệnh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.7: Kết nối tạo các BUS hệ thống của 80286. 
 
Trong quá trình làm việc BUS hệ thống của 80286 luôn có 4 trạng thái sau: 
 - Ti (Idle)   : Trạng thái không tích cực. 
 - Ts (Status)  : Trạng thái sinh ra tín hiệu xác định chu kỳ BUS. 
 - Tc (Command) : Trạng thái thực hiện lệnh. 
 - Th (hold)   : Trạng thái treo BUS. 
Chu kỳ máy đọc dữ liệu của 80286 có thể chia làm 6 pha A, B, C, D, E, F (hình 2.8). 
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- Tại pha A (ϕ2 của TC thuộc chu kỳ trước): 80286 cung cấp các tín hiệu A0 – A23 xác định 
địa chỉ đọc và các tín hiệu điều khiển M/IO-, COD/INTA- để xác định chu kỳ đọc bộ nhớ 
hay cửa vào ra. 

- Pha B (ϕ1 của TS thuộc chu kỳ đọc): các tín hiệu S1S0- = 01 chỉ thị chu kỳ đọc dữ liệu, 
BHE- cũng sẽ tích cực khi lệnh đọc sử dụng 8 bit dữ liệu cao D8 – D15. 

- Pha C (ϕ2 của TS thuộc chu kỳ đọc): tín hiệu ALE tích cực để chốt các tín hiệu địa chỉ qua 
các IC chốt cung cấp tới bộ nhớ (hoặc vào ra). 

- Pha D (ϕ1 của TC thuộc chu kỳ đọc): các tín hiệu MRDC- và DT/R- sẽ ở mức tích cực 
thấp xác định dữ liệu sẽ được đọc, tín hiệu DEN- cũng được tác động để cho phép bộ đệm 
dữ liệu hai chiều hoạt động. Các tín hiệu S1S0 tác động chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo. 

- Pha E (ϕ2 của TC thuộc chu kỳ đọc): Các tín hiệu M/IO- và COD/INTA- tác động cho chu 
kỳ tiếp theo, nếu chu kỳ tiếp theo là chu kỳ ngắt hoặc treo BUS thì các tín hiệu này sẽ ở 
trạng thái trở kháng cao. Ở cuối pha E 80286 kiểm tra tín hiệu READY-, nếu tín hiệu ngõ 
vảo này đang ở mức 0 thì dữ liệu sẽ được lấy vào CPU, nếu READY- = 1 (dữ liệu từ bên 
ngoài chưa sẵn sàng) 80286 sẽ chèn thêm các TC nữa cho đến khi READY- = 0. 

- Pha F (ϕ1 của TS thuộc chu kỳ tiếp theo): chu kỳ đọc kết thúc các tín hiệu MRDC-, DT/R- 
trở về trạng thái không tích cực, bộ điều khiển BUS 82284 đưa tín hiệu READY- trở về 
mức cao. 
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Hình 2.8: Sơ đồ kết nối các tín hiệu của CPU 80286 để tạo thành BUS hệ thống. 
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Chu kỳ ghi dữ liệu của 80286 bao gồm các chu kỳ A, B, C, D, E, F, G như trên hình 2.9. 
- Tại pha A (ϕ2 của TC thuộc chu kỳ trước): 80286 cung cấp các tín hiệu A0 – A23 xác định 

địa chỉ ghi và các tín hiệu điều khiển M/IO-, COD/INTA- để xác định chu kỳ ghi bộ nhớ 
hay cửa vào ra. 

- Pha B (ϕ1 của TS thuộc chu kỳ ghi đang thực hiện): các tín hiệu S1S0- = 00 chỉ thị chu kỳ 
ghi dữ liệu đang được thực hiện, BHE- cũng sẽ tích cực khi thực hiện lệnh ghi 16 bit. 

- Pha C (ϕ2 của TS thuộc chu kỳ ghi): tín hiệu ALE tích cực để chốt các tín hiệu địa chỉ qua 
các IC chốt cung cấp tới bộ nhớ (hoặc vào ra), tín hiệu DEN- để chọn bộ đệm dữ liệu, và 
tín hiệu DT/R- = 1 xác định chiều truyền dữ liệu từ CPU ra bên ngoài. 

- Pha D (ϕ1 của TC thuộc chu kỳ ghi): các tín hiệu ALE trở về mức 0, S1S0 = 11 tín hiệu 
điều khiển ghi MRTC- tích cực để ghi dữ liệu. 
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- Pha E (ϕ2 của TC thuộc chu kỳ ghi): Các tín hiệu địa chỉ, M/IO- và COD/INTA- được 

cung cấp cho chu kỳ tiếp theo, tức là chu kỳ máy mới đã được bắt đầu ngay khi chu kỳ 
máy cũ đang còn thực hiện, nếu chu kỳ tiếp theo là chu kỳ ngắt hoặc treo BUS thì các tín 
hiệu này sẽ ở trạng thái trở kháng cao. Ở cuối pha E 80286 kiểm tra tín hiệu READY-, 
nếu tín hiệu ngõ vảo này đang ở mức 0 thì dữ liệu sẽ tiếp tục được ghi, nếu READY- = 1 
(thiết bị bên ngoài chưa sẵn sàng) 80286 sẽ chèn thêm các TC nữa cho đến khi READY- = 
0. 

- Pha F (ϕ1 của TS thuộc chu kỳ tiếp theo): Các tín hiệu MRTC- và READY- trở về trạng 
thái không tích cực. 

- Pha G (ϕ2 của TS thuộc chu kỳ tiếp theo): Dữ liệu được đưa vào bộ nhớ (hoặc vào ra), 
DEN- trở về trạng thái không tích cực, cuối chu kỳ BUS dữ liệu được giải phóng. 
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2.3.2. Quản lý bộ nhớ thực và bộ nhớ ảo 
2.3.2.1. Quản lý bộ nhớ thực 
 Trong chế độ địa chỉ thực 80286 quản lý bộ nhớ với 20 đường địa chỉ A0 – A19, 20 bit đia chỉ 
vật lý từ CPU sẽ được cấp ra 20 đường tín hiệu này. Để tạo ra 20 bit địa chỉ vật lý 80286 sử dụng 
2 địa chỉ 16 bit được gọi là các địa chỉ logic là: địa chỉ đoạn (Segment) và địa chỉ độ dời (Offset). 

           địa chỉ vật lý 20 bit = địa chỉ đoạn 16 bit x 10H + địa chỉ độ dời 16 bit. 
80286 sẽ quản lý bộ nhớ trong một chương trình theo 4 đoạn: đoạn lệnh (Code segment) có 

địa chỉ đoạn giữ trong thanh ghi CS, đoạn ngăn xếp (Stack Segment) có địa chỉ đoạn giữ trong 
thanh ghi SS, đoạn dữ liệu (Data segment) có địa chỉ đoạn giữ trong thanh ghi DS và đoạn mở 
rộng (Extra segment) sử dụng mở rộng cho đoạn dữ liệu có địa chỉ đoạn chứa trong thanh ghi ES. 

Khi đọc mã lệnh trong bộ nhớ, địa chỉ độ dời luôn chứa trong thanh ghi IP. Khi truy cập ngăn 
xếp, địa chỉ độ dời luôn được chứa trong thanh ghi SP. Còn khi truy cập đoạn dữ liệu, địa chỉ độ 
dời có thể cung cấp: 

- Trực tiếp trong mã lệnh: chề độ địa chỉ trực tiếp. 
- Trong một thanh ghi như BX, BP, DI hay SI: chế độ địa chỉ trực tiếp thanh ghi. 
- Được tính bằng tổng giữ một thanh ghi và một giá trị chỉ thị trong lệnh (BX+d), (BP+d), 

(DI+d), (SI+d): chế độ địa chỉ chỉ số. 
- Bằng tổng giữa hai thanh ghi và một số chỉ thị trong lệnh (BX+SI+d), (BX+DI+d), 

(BP+SI+d), (BP+DI+d): chế độ tương đối chỉ sô. 
 

2.3.2.2. Quản lý bộ nhớ ảo 
 Không gian bộ nhớ trong chế độ địa chỉ ảo có dung lượng lớn hơn dung lượng bộ nhớ thực rất 
nhiều. Để thực hiện chức năng quản lý ảo CPU sử dụng các cơ cấu đặc biệt là phần ẩn của các 
thanh ghi quản lý. 
 Khối quản lý bộ nhớ của 80286 thực hiện việc chuyển các giá trị địa chỉ ảo (địa chỉ logic) 
thành các địa chỉ thực cho bộ nhớ vật lý. Nguyên tắc cơ bản của chế độ địa chỉ ảo là phương thức 
tạo ra các mảng nhớ, mỗi mảng nhớ bao gồm các ô nhớ liên tiếp nhau có dung lượng không vượt 
quá 64KB và mảng nhớ này có thể trao đổi thông tin giữa bộ nhớ bán dẫn và bộ nhớ ngoài. 
 Mỗi màng nhớ được xác định bằng ba tham số: địa chỉ cơ sở, kích thước (dung lượng) mảng 
nhớ và đặc quyền thâm nhập vào mảng nhớ. Mỗi mảng nhớ có cấu trúc như trên hình 2.11. Nhiệm 
vụ của trong phương thức quản lý địa chỉ ảo được hiểu là việc thực hiện một tập hợp các tiến trình 
gắn với một trạng thái xác định của bộ vi xử lý. 
 Không gian nhớ luôn gắn với nhiệm vụ, các không gian nhớ dành riêng cho một nhiệm vụ 
được gọi là không gian nhớ cục bộ. Không gian nhớ mà tất cả các nhiệm vụ đều có thể thâm nhập 
được gọi là không gian nhớ toàn cục, nguyên lý này được biểu diễn trên hình 2.12. 
 Một địa chỉ logic trong chương trình chạy trên vi xử lý 80286 gồm có hai thành phần: bộ chọn 
mảng 16 bit và một Offset 16 bit, 32 bit địa chỉ này sẽ có ý nghĩa khác trong chế độ địa chỉ thực 
và chế độ bảo vệ (hình 2.13). Trong chế độ địa chỉ thực, bộ chọn mảng còn gọi là thanh ghi đoạn 
(Segment), trong chế độ bảo vệ bộ chọn mảng sẽ có ý nghĩa như sau: hai bit thấp dùng để thể hiện 
mức đặc quyền của các yêu cầu (RPL – Requested Privelege Level). Bit kế tiếp là bộ chỉ thị mảng 
(TI – Table Indicator) được sử dụng để xác định loại không gian nhớ, TI = 1 không gian nhớ là 
toàn cục, TI = 0 không gian nhớ là cục bộ. Mười ba bit cao còn lại dùng để xác định mảng nhớ, nó 
sẽ chỉ thị được 213 = 8192 mảng nhớ toàn cục và 213 = 8912 mảng nhớ cục bộ. Như vậu bộ chọn 
mảng chỉ thị được 214 = 16384 mảng nhớ khác nhau. 
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 Dung lượng nhớ lớn nhất của một mảng nhớ là 64KB nên không gian nhớ ảo dành cho một 
nhiệm vụ sẽ có dung lượng cực đại là 214.216 = 230 = 1GB (trong khi không gian nhớ cực đại trong 
chế độ địa chỉ thực là 1MB) như trên hình 2.14. 
 Chỉ số đóng vai trò trỏ đến bảng các bộ mô tả (Decscriptors Table), bảng này mô tả quan hệ 
giữa 32 bit địa chỉ ảo và 24 bit  địa chỉ vật lý của bộ vi xử lý. 80286  quản lý hai loại bảng mô tả 
là; bảng mô tả toàn cục (GDT – Global Descriptor Table) và bảng mô tả cục bộ (LDT – Local 
Descriptor Table). Các  bộ mô tả bảng của 80286 bao gồm: bộ mô tả mảng dữ liệu, bộ mô tả mảng 
lệnh, bộ mô tả mảng hệ thống và bộ mô tả mảng các cổng giao tiếp. 
 

 
Bộ mô tả mảng dữ liệu: sử dụng để quy chiếu tới mảng dữ liệu và mảng ngăn xếp có cấu trúc 
như hình 2.15. Tám byte của bộ mô tả này chứa các thông tin về mảng như: địa chỉ cơ sở, dung 
lượng và quyền thâm nhập vào mảng. Hai byte đầu sử dụng cho các bộ vi xử lý thế hệ sau, nên đố 
với 80286 cần phải nạp giá trị 0 vào hai byte này khi khởi động. 
 Byte chứa quyền thâm nhập bao gồm các bit sau: 
 Bit P (Present): Chỉ thị mảng dữ liệu mà bộ mô tả quy chiếu tới đã nằm trong bộ nhớ hay 
chưa, nếu P = 0 mảng dữ liệu đã được nạp vào bộ nhớ, nếu P = 0 mảng dữ liệu chưa được nạp vào 
bộ nhớ. Khi chương trình truy cập tới một mảng dữ liệu chưa được nạp vào bộ nhớ sẽ gây ra 
ngoại lệ 11 hoặc 12. Chương trình xử lý các ngoại lệ này sẽ nạp mảng dữ liệu cần truy cập từ các 
ổ đĩa vào bộ nhớ. 
 Bit DPL (Descriptor Privilege Level): Cho biết mức đặc quyền của mảng dữ liệu mà bộ mô 
tả quy chiếu tới. 
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 Bit ED (Expansion Direction): Chỉ ra chiều tiến triển của mảng dữ liệu. Nếu ED = 1 thì 
mảng dữ liệu sẽ thuộc loại ngăn xếp, địa chỉ bắt đầu của mảng sẽ là tổng của địa chỉ cơ sở và độ 
dài cực đại của mảng, tức là nó phát triển từ địa chỉ cao nhất tới địa chỉ thấp nhất. Nếu ED = 0 thì 
chiều phát triển của mảng sẽ từ địa chỉ thấp tới địa chỉ cao nhất và mảng dữ liệu sử dụng cho các 
dữ liệu của chương trình. 
 Bit W (Writable): Nếu W = 1 mảng dữ liệu có thể vừa đọc vừa ghi được (RW – Read Write). 
Nếu W = 0 thì mảng dữ liệu được bảo vệ nó chỉ có thể đọc được (cấm ghi) và được ký hiệu là RO 
(Read Only). 
 Bit A (Accesed): A = 1 thì mảng dữ liệu đã được sử dụng, bit A này chỉ có thể xoá bằng 
chương trình, bit này cho phép thông kê lại tần suất truy cập tới bảng dữ liệu trong một chương 
trình. 

 
Bộ mô tả mảng lệnh: Sử dụng để truy cập tới mảng nhớ chứa các mã lệnh của chương trình. Bộ 
mô tả mảng lệnh có cấu trúc tương tự như bộ mô tả mảng dữ liệu, riêng byte quyền thâm nhập có 
một số bit thay đổi như mô tả trên hình 2.16. 

 
Nếu P = 1 có nghĩa là bộ mô tả quy chiếu tới mảng lệnh. 

 Nếu R = 0 thì chương trình chứa trong mảng lệnh chỉ có chức năng thực hiện và được ký hiệu 
là EO (Executable Only), còn nếu R = 1 thì chương trình chứa trong mảng lệnh không những thực 
hiện được mà còn đọc được, nên nó có ký hiệu là ER (Executable and Read). 
 Nếu C = 0 thì chương trình con được gọi sẽ thực hiện với đặ quyền bằng DPL trong bộ mô tả 
của mảng chứa chương trình con. Nếu C = 1 thì chương trình con được gọi sẽ thực hiện với mức 
đặc quyền bằng DPL trong bộ mô tả quy chiếu mảng chứa chương trình con đó. 
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Bộ mô tả mảng hệ thống: sử dụng để quy chiếu tới các mảng chứa thông tin cần cho hệ thống 
như mô tả trên hình 2.17. 

Nếu kiểu = 1, thì bộ mô tả quy chiếu tới mảng chứa trạng thai1 của nhiệm vụ TSS (Task State 
Segment). Nhiệm vụ này không ở trạng thái thực hiện. Nếu kiểu = 3, bộ mô tả quy chiếu tới mảng 
TSS của một nhiệm vụ đang hoạt động. Nếu kiểu = 2, bộ mô tả quy chiếu mảng chứa bảng của 
các bộ mô tả cục bộ. 

Thông tin trong bảng các bộ mô tả bao gồm thông tin trong GDT và LDT. Trong GDT chứa 
các bộ mô tả mảng tương ứng với tất cả các mảng nhớ trong không gian nhớ toàn cục, còn trong 
LDT chứa các bộ mô tả bảng nhớ trong không gian nhớ cục bộ của nhiệm vụ. 

Mỗi bảng các bộ mô tả cũng chính là một mảng nhớ được định nghĩa bằng một bộ mô tả mảng 
đặc biệt, thuộc nhóm bộ mô tả mảng hệ thống. 

 
 

 GDT là một bảng duy nhất nên không cần xác định trước bằng một bộ mô tả riêng. Địa chỉ và 
kích thước của mảng GDT được chứa trong một thanh ghi đặc biệt gọi là thanh ghi bảng các bộ 
mô tả toàn cục GDTR (Global Descriptor Table Register). 
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LDT được xác định bằng các bộ mô tả trong bảng GDT. Thông tin về địa chỉ cơ sở và kích 
thước của mảng chứa bảng các bộ mô tả cục bộ tương ứng với nhiệm vụ đang thực hiện, được 
chứa trong thanh ghi bảng các bộ mô tả cục bộ LDTR (Local Descriptor table Register). Nội dung 
của thanh ghi này sẽ thay đổi khi chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Cơ cấu thâm nhập 
vào một mảng nhớ được thể hiện trên hình 2.18 
Bộ mô tả các cổng giao tiếp: Các lệnh CALL và JMP chỉ có thể thâm nhập vào mảng lệnh có 
mức đặc quyền cao hơn thông qua một cổng nối ghép gọi là cổng giao tiếp. Có tất cả ba loại cổng 
giao tiếp khác nhau: Cổng kiểu gọi (CALL GATE); cổng kiểu bẫy (TRAP GATE), cổng theo 
nhiệm vụ (TASK GATE). Bộ mô tả các cổng giao tiếp có cấu tạo trên hình 2.19. 

 
 Cơ chế thâm nhập vào một mảng nhớ thông qua cổng giao tiếp được mô tả trân hình 2.20. 

 
2.3.2.3. Phương pháp tính địa chỉ vật lý (thực) từ địa chỉ ảo 
 Địa chỉ ảo của 80286 có 32 bit địa chỉ bao gồm 16 bit của bộ chọn và 16 bit Offset. Bộ chọn 
có ba thành phần: chỉ số, TI và RPL, TI cho biết bộ mô tả thuộc GDP hay LDT. Vì bộ mô tả mảng 
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có 8 byte nên địa chỉ của bộ mô tả trong bảng sẽ là địa chỉ cơ sở cộng với chỉ số nhân với 8. 
80286 sẽ tìm thấy trong bộ mô tả địa chỉ cơ sở của mảg nhớ thực và giới hạn của nó. Cộng 24 bit 
địa chỉ cơ sở với 16 bit địa chỉ Offset trong địa chỉ ảo sẽ cho 24 bit địa chỉ thực của mảng nhớ. 
Cách tính địa chỉ thực từ địa chỉ ảo được mô tả trên hình 2.21. 
 

 
Quản lý bộ nhớ ảo: được thực hiện nhờ có các thanh ghi quản lý bộ nhớ đặc biệt, cấu trúc các 
thanh ghi này được biểu diễn trên hình 2.22. Các thanh ghi mảng CS, DS, ES, SS sẽ có hai phần: 
phần hở là bộ chọn 16 bit, phần kín 48 bit bao gồm: một byte thể hiện đặc quyền thâm nhập, ba 
byte địa chỉ cơ sở của mảng và hai byte kích thước mảng. 
 Bộ chọn 16 bit được nạp giá trị bằng các lệnh LDS, LES, MOV, các lệnh này làm thay đổi giá 
trị của DS, ES và SS, còn các lệnh CALL và JUMP làm thay đổi giá trị của CS. Trong khi thực 
hiện các lệnh này, bộ chọn của địa chỉ logic được nạp vào phần cao của các thanh ghi. 80286 sử 
dụng bộ chọn (chỉ số TI) để thâm nhập vào bộ mô tả 48 bit và nó được tự động chép qua phần kín 
của thanh ghi mảng, quá trình này được thể hiện trên hình 2.23. 
 

 
 Như vậy, thông qua các thanh ghi mảng, 80286 có thể biết được tất cả các tính chất của mảng 
nhớ đang sử dụng, 80286 sử dụng nội dung của thanh ghi này cùng 16 bit địa chỉ Offset của địa 
chỉ logic th6m nhập vào bên trong mảng, tránh phải tìm kiểm trong các bảng ở bộ nhớ. 
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 Thanh ghi GDTR chứa địa chỉ cơ sở và giới hạn của mảng GDT, bộ vi xử lý sử dụng lệnh 
LGDT (Load) để nạp và SGDT (Store) để cất giữ nội dung của thanh ghi này. 
 Thanh ghi LDTR có hai thành phần: phần chọn 16 bit, phần kín bao gồm địa chỉ cơ sở và giớ 
hạn của bảng LDT đang sử dụng. Bộ chọn được nạp giá trị bằng lệnh LLDT. Bộ vi xử lý 80286 sẽ 
sao các thông tin về địa chỉ cơ sở và giới hạn cùa bảng LDT vào phần kín của thanh ghi LDTR. 
Trong quá trỉnh thực hiện, bộ chọn của LDTR sẽ thay đổi mỗi khi chuyển nhiệm vụ. Do vậy ứng 
với mỗi nhiệm vụ sẽ có một bảng các bộ mô tả cục bộ LDT. 
 

 
2.3.2.4.  Bảo vệ bộ nhớ trong chế độ địa chỉ ảo 
 Việc bảo vệ bộ nhớ thực hiện các chức năng sau: Các ly chương trình hệ thống và chương 
trình ứng dụng, các lý giữa các nhiệm vụ và kiểm tra thời điểm thâm nhập vào đối tượng. 
 Bộ vi xử lý 80286 có 4 mức đặc quyền như mô tả trên hình 2.24, trong đó mức 0 là mức đặc 
quyền cao nhất và mức 3 là mức đặc quyền thấp nhất, mỗi mảng sẽ được phân bổ một mức đặc 
quyền nhất định. 
 Chương trình bao gồm các mảng lệnh và các mảng dữ liệu, mức đặc quyền phân bố cho 
chương trình, cho biết chương trình có quyền làm những gì khi nó được thực hiện trong một 
nhiệm vụ. Mức đặc quyền của một nhiệm vụ thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào mức đặc 
quyền của chương trình đang chạy. 
 Hạt nhân bao gồm các chương trình quản lý các tài nguyên của bộ vi xử lý và bộ nhớ. Hạt 
nhân phải gọn, có khả năng vận hành tốt, không bị hỏng do phần mềm của các mức đặc quyền 
thấp hơn. 
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 Mức 1 chứa tất cả các miền liên quan đến nhiệm vụ quản lý hệ điều hành như: thiết lập ưu tiên 
giữa các nhiệm vụ, nạp thuật toán trao đổi và quản lý các cổng vào ra. 
 Mức 2 bao gồm các chức năng quản lý các tập tin, quản lý thư viện, đó lá các ghép nối mềm 
cho các chương trình ứng dụng. 
 Mức 3 dành cho các chương trình ứng dụng. 
 Nguyên tắc bảo vệ bộ nhớ đòi hỏi mỗi đối tượng (mảng) nhớ phải có bộ mô tả cho biết mức 
đặc quyền của đối tượng đó. DPL (Descriptor Privilege Level) được mã hoá bằng 2 bit D5D6 của 
byte quyền thâm nhập của bảng mô tả mảng. Đối với tất cả các bộ mô tả mảng, đó chính là mức 
đặc quyền của mảng. CPL (current privilege level) là mức đặc quyền đang thực hiện tại thời điểm 
cho trước, đó chính là các bit CPL của bộ chọn mảng lệnh đang chạy. RPT (Requested Privilege 
Level) là mức đặc quyền yêu cầu được mã hoá trong hai bit D0D1 của bộ chọn. 
 Quy tắc đơn giản của quá trình bảo vệ bộ nhớ là: 
 RPT = DPL (DPL thuộc bộ mô tả được định nghĩa bởi bộ chọn). 
 EDL (Effective Privilege Level) là số cực đại trong hai số CDL và RPL. 
 Chương trình đang thực hiện có thể thâm nhập một cách tự do vào các mảng lệnh và các mảng 
dữ liệu cùng mức đặc quyền với chương trình đó. Khi điều khiển vượt ra ngoài mức đặc quyền 
của chương trình đang chạy thì phải tuân theo các quy tắc riêng. 
 Chương trình đang chạy chỉ có thể thâm nhập vào các mảng có mức đặc quyền bằng hay thấp 
hơn mức mức đặc quyền của nó, nghĩa là: CPL <= DPL. 
 Phép kiểm tra mức đặc quyền sẽ xảy ra khi bộ nạp được chọn, ví dụ sau khi thực hiện lệnh 
MOV DS,AX; với AX chứa bộ chọn của mảng dữ liệu. Quy tắc thâm nhập vào mảng dữ liệu được 
mô tả trên hình 2.25a. 
 Quy tắc cơ bản để gọi một mảng lệnh bằng lệnh CALL hoặc bằng lệnh JMP là: CPL = DPL, 
trong đó DPL thuộc mảng lệnh đích (hình 2.25b). Thông qua cửa giao dịch có thể thâm nhập vào 
mảng lệnh có mức đặc quyền cao hơn mức đang thực hiện, tức là: CPL >= DPL với DPL thuộc 
mảng lệnh đích. Nếu bất cứ một sự xâm nhập này trái với quy tắc trên đều sinh ra một ngoại lệ 
của CPU. 
Các lệnh đặc quyền chỉ có thể thực hiện ở mức đặc quyền 0 (CPL = 0). Các lệnh đặc quyền bao 
gồm: 
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 LDGT lệnh nạp vào GDTR địa chỉ cơ sở 24 bit giới hạn 16 bit. 
 LIDT lệnh nạp vào IDTR địa chỉ cơ sở 24 bit giới hạn 16 bit. 
 LLDT lệnh nạp phần chọn cho LDTR 16 bit. 
 LTR lệnh nạp phần chọn cho TR 16 bit. 
 LMSW là lệnh nạp một từ trạng thái cho hệ thống. 
 CLTS là lệnh xoá bit TS. 
 HALT là lệnh dừng hoạt động của CPU 80286. 
 Các lệnh POPF và IRET không phải là các lệnh đặc quyền nhưng chúng có thể làm thay đổi 
các bit IOPL của thanh ghi F khi chúng được thực hiện trong mức đặc quyền 0. 
 

 
 

2.3.3. Trạng thái bộ vi xử lý 80286 khi khởi động 

 
Sau khi khởi động, các trạng thái của bọ vi xử lý được xác lập theo bảng dưới. Ngoài ra có các 

tác động sau: 
- Tín hiệu INTR bị che. 
- Bộ vi xử lý được chuyển về chế độ thực, không làm việc với bộ đồng xử lý (PE=0; EM=0; 

MP=0). 
- Bảng các vector ngắt sẽ thiết lập lại địa chỉ 000000. 
- DS, ES, SS được khởi động để cho phép thâm nhập vào 64 KB đầu tiên của bộ nhớ. 

                                      35



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 2: Nguyên tắc làm việc của bộ vi xử lý họ Intel 80x86 

- CS và IP trỏ tới địa chỉ bắt đầu của chương trình sau khi RESET:  
CS:IP=F000H:FFF0H, địa chỉ vật lý sẽ là: FFFF0H. 

- Vùng nhớ chứa chương trình khởi động của hệ thống là 64KB cuối cùng của không gian 
bộ nhớ (hình 2.26). 

 
2.3.4. Chế độ ngắt và các kiểu ngắt của bộ vi xử lý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để điều khiển các thiết bị, CPU phải thực hiện các lệnh truyền dữ liệu với các thiết bị qua 
cổng vào ra. Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị không phải lúc nào cũng săn sàng truyền dữ liệu với 
CPU, ví dụ máy in sẽ không nhận tiếp được các dữ liệu từ CPU nếu các dữ liệu nó đã nhận trước 
đó chưa được in hết. Vì vậy, trước khi truyền dữ liệu CPU cần thực hiện các lệnh kiểm tra trạng 
thái sẵn sàng của thiết bị. Khi hệ thống điều khiển nhiều thiết bị, chương trình điều khiển có thể 
tuần tự kiểm tra từng thiết bị và truyền dữ liệu với các thiết bị đã sẵn sàng bằng một vòng lặp, 
phương pháp điều khiển thiết bị như vậy được gọi là phương pháp quét vòng. 

Với phương pháp quét vòng, CPU đóng vai trò chủ động, nó đi quét thường xuyên các thiết bị  
xem có cần phục vụ hay không. Giải pháp này sẽ làm lãng  phí  thời gian của CPU khi các thiết bị 
không có nhu cầu phục vụ thường xuyên, mà CPU vẫn phải thực hiện chương trình kiểm tra. Có 
một giải pháp vào ra khác tránh được nhược điểm trên, đó là cơ chế ngắt. Trong giải pháp này các 
thiết bị có yêu cầu phục vụ sẽ nhắc chừng CPU bằng cách cung cấp tín hiệu yêu cầu tới CPU khi 
nó có yêu cầu phục vụ, lúc này CPU  sẽ tạm ngưng  công việc đang thực hiện để phục vụ thiết bị, 
khi thiết bị  được phục vụ xong CPU sẽ quay  về với công việc mà nó đang thực hiện dở dang. 
  Hầu hết các họ vi xử lý đều cho phép ngưng  chương trình bình thường đang thực hiện để 
chuyển qua một  chương  trình tại vị trí  đặc biệt, bằng một số tín hiệu cung cấp từ bên ngoài, 
hoặc một số lệnh đặc biệt trong chương trình. Việc chuyển  điều khiển này giống như cơ chế gọi 
chương trình con, hoạt động được chuyển từ chương trình chính  qua chương trình con phục vụ 
cho ngắt. 

Thông thường  các CPU có hai tín hiệu để nhận các tín hiệu yêu cầu ngắt là: ngắt không che 
(NMI - Non Mask able Interrupt), và ngắt có thể che được  bằng  phần mềm (INT - Interrupt). Tín 
hiệu yêu cầu ngắt NMI có độ ưu tiên cao hơn  INT, và khi nhận được tín hiệu NMI thì CPU bắt 
buộc phải chuyển điều khiển qua chương trình ngắt. Còn khi nhận được tín hiệu INT thì CPU còn 
đi xét cờ ngắt, nếu cờ ngắt  đã được lập nó sẽ chuyển điều khiển qua chương trình ngắt,  còn nếu 
cờ ngắt chưa được lập thì yêu cầu  ngắt sẽ không được phục vụ. Cờ ngắt có thể được lập hay xóa 

 
 

CPU 

 
 
Bộ điều khiển 

ngắt 

INTR 

INTA 

 
 
 

Các yêu cầu 
ngắt 

Hình 2.27: Cung cấp các yêu cầu ngắt cho CPU thông qua bộ điều khiển ngắt. 
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bằng lệnh hợp ngữ trong chương  trình, với các công việc quan trọng không cho phép tạm ngưng 
chúng ta có thể cấm ngắt bằng lệnh xoá cờ ngắt ở đầu chương trình. 
  Để phục vụ ngắt được  nhiều  thiết bị, trong các hệ thống vi xử  lý thường sử  dụng bộ  điều 
khiển ngắt. Các tín  hiệu yêu cầu sẽ được đưa tới bộ  điều khiển ngắt và tùy theo thứ tự ưu tiên sẽ 
gửi tới CPU  như hình 2.27. 

Nếu chỉ có một  yêu cầu ngắt nó sẽ được chuyển ngay tới CPU, nếu có  nhiều yêu cầu ngắt 
xảy ra đồng thời thì yêu cầu nào có độ ưu tiên cao hơn sẽ được bộ điều khiển ngắt gửi tới CPU  
phục vụ trước. Độ ưu tiên sẽ được lập trình khi khởi động bộ điều khiển ngắt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ chế ngắt của CPU 80286 

Một yêu cầu ngắt trong hệ thống 80286 có thể cung cấp từ một trong 3 nguồn sau:  
 - Nguồn thứ nhất cung cấp từ bên ngoài qua các ngõ vào INTR (Interrupt Request), hoặc NMI, 
chúng được gọi là các ngắt cứng. 
 - Nguồn thứ 2 thực hiện bằng một  lệnh ngắt  trong chương trình (INT), trường hợp này được  gọi 
là ngắt mềm. 
 - Nguồn thứ ba xuất phát từ một số điều kiện lỗi trong một số lệnh mà chương trình thực hiện.  Ví  
dụ như khi thực  hiện lệnh chia cho 0, 80286 sẽ tự động ngắt chương trình đang thực hiện. Trường 
hợp này được gọi là ngắt ngoại lệ (exception). 
Tại cuối mỗi chu kỳ thực hiện lệnh 80286 sẽ kiểm tra các yêu cầu ngắt. Khi có yêu cầu 80286 sẽ  
đáp ứng bằng các bước sau: 

PUSH  FLAGS 
CLEAR  IF 
CLEAR  TF 
PUSH  CS 
PUSH  IP 

Nhảy tới chương 
trình ngắt 

POP  IP 
POP CS 

POP  FLAGS 

Chương trình chính Chương trình phục vụ  ngắt 

PUSH các thanh ghi 

POP các thanh ghi 
IRET 

Hình 2.28: Qui trình phục vụ ngắt của 8086/8088. 

- Nạp thanh  ghi  cờ vào đỉnh ngăn xếp và giảm thanh ghi con trỏ ngăn xếp đi 2. 
- Không cho phép ngắt INT bằng cách xóa cờ ngắt IF trong thanh ghi cờ. 
- Xóa cờ bẫy TF trong thanh ghi cờ. 
- Nạp thanh ghi đoạn lệnh CS vào đỉnh ngăn xếp và giảm con  trỏ ngăn xếp đi 2. 

- Nạp thanh ghi con trỏ lệnh IP vào đỉnh ngăn xếp và giảm con trỏ ngăn xếp đi 2. 
- Nhảy xa tới chương trình con phục vụ ngắt tương ứng theo yêu cầu. 

Quá trình trên được tổng kết trong hình 2.28. Như  trên hình vẽ, 8086 cất thanh ghi cờ vào 
đỉnh ngăn xếp, không  cho phép ngõ vào yêu cầu ngắt INTR và chức năng chạy từng bước, rồi 
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thực hiện lệnh gọi xa tới chương trình phục vụ ngắt. Lệnh  IRET tại cuối chương trình phục vụ 
ngắt sẽ chuyển điều khiển quay về chương trình chính. 
  Như đã biết khi thực hiện lệnh gọi xa 80286 sẽ lập giá trị mới cho thanh ghi đoạn CS và thanh  
ghi con trỏ lệnh IP. Để thực hiện việc gọi xa gián tiếp, 8086 lấy giá trị mới cho CS và IP từ 4 ô 
nhớ. Tương tự như vậy khi đáp ứng ngắt 80286 cũng lấy  địa chỉ chương trình ngắt từ  4 ô  nhớ 
liên  tiếp. Trong hệ thống 80286, 1KB bộ nhớ từ địa chỉ 00000H tới địa chỉ 003FFH được dành 
riêng để chứa các địa chỉ của các chương trình ngắt được  gọi là bảng  vector ngắt, hay bảng con 
trỏ ngắt. Mỗi địa chỉ sẽ chứa trong 4 ô nhớ, nên bảng này sẽ chứa được địa chỉ của 256 chương 
trình ngắt. Hình 2.29 trình bày bảng vector ngắt. Chú ý là giá trị nạp cho thanh ghi con trỏ lệnh 
(IP) luôn đặt tại địa chỉ thấp, còn cho thanh ghi đoạn lệnh (CS) nằm ở địa chỉ cao. Mỗi từ kép cho 
một  vector ngắt được nhận dạng bằng một số trong khoảng từ 0 tới 255. Nó được gọi là số hiệu 
ngắt hay số kiểu  ngắt. 
  Trong bảng 5 vector ngắt đầu tiên dành cho các ngắt đặc biệt, các vector từ 5 tới 31 dự phòng 
cho các thế hệ vi xử lý  sau của Intel, các vector từ 32  tới 255 đã được sử dụng cho các ngắt cứng 
và các  ngắt mềm. Do mỗi vector ngắt gồm 4 byte, vì thế 80286 sẽ xác định địa chỉ của các vector 
ngắt trong bảng bằng cách nhân số hiệu ngắt với 4. Người sử dụng cũng có thể  thay thế địa chỉ 
chương trình của mình vào bảng vector ngắt, lúc này mỗi lần xảy ra ngắt điều khiển sẽ được 
chuyển tới chương trình của người sử dụng thay vì chuyển tới chương trình phục vụ ngắt cũ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Các kiểu ngắt của 80286 

Con trỏ ngắt kiểu 255 

Con trỏ ngắt kiểu 33 

Con trỏ ngắt kiểu 32  

Con trỏ ngắt kiểu 31 (dự trữ) 

Con trỏ ngắt kiểu 5 (dự trữ) 

Con trỏ ngắt kiểu 4 (tràn) 

Con trỏ ngắt kiểu 3 (1byte lệnh INT) 

Con trỏ ngắt kiểu 2 (ngắt không che) 

Con trỏ ngắt kiểu 1 (chạy từng bước) 

Con trỏ ngắt kiểu 0 (lỗi chia) 

03FFH 
 
03FCH 
 

084H 
 
080H 
 

014H 
 
010H 
 

00CH 
 
008H 
 

004H 
000H 
 

244 vector ngắt 
đã sử dụng 

27 vector ngắt 
dự phòng 

5 vector 
ngắt dành 

riêng 

Hình 2.29: Bảng vector ngắt trong hệ thống 80286. 

- Ngắt kiểu 0 : chia cho 0. 
  80286 sẽ tự động thực hiện ngắt  kiểu 0 khi  kết  quả các phép chia vượt quá khả năng chứa 
trong  thanh ghi đích. Khi đó các cờ,  CS, IP sẽ được nạp vào đỉnh  ngăn  xếp, IF và TF sẽ  bị xóa. 
Sau đó CS và IP sẽ được nạp giá trị mới từ  các địa chỉ 00002Hvà 00000H trong bảng vector ngắt. 
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 Vì ngắt 0 xảy ra một cách tự động không thể cấm được, do đó để tránh ngắt này  trong chương 
trình phải kiểm tra để  chắc rằng số chia  khác 0. Hoặc viết  một chương trình phục vụ ngắt mới, 
sau đó đổi vector ngắt hiện có trong bảng, nhưng khi đó chương trình sẽ khá phức tạp. 
- Ngắt kiểu 1: Chạy từng bước. 

  Ngắt này sẽ thực hiện chương trình theo từng lệnh, khi này có thể xem nội dung của các ô nhớ 
và các thanh ghi để kiểm tra kết quả của lệnh. Khi lệnh đã thực hiện đúng có thể cho phép CPU 
thực hiện lệnh tiếp theo. Nói cách khác trong chế độ chạy từng bước 8086 ngưng  lại sau khi chạy 
xong mỗi lệnh, và chờ quyết định tiếp theo từ người sử dụng. Nhờ việc lập xóa thanh ghi cờ nên 
thủ tục chạy từng bước thực hiện khá dễ dàng trong hệ thống 8086. 
Khi cờ  bẫy được lập, 8086  sẽ tự động thực hiện ngắt 1 sau khi thực hiện xong một lệnh, với 
vector ngắt được lấy trong bảng vector ngắt tại các địa chỉ từ 00004H tới 00008H. Khi đó cờ bẫy 
sẽ được lập các thanh ghi được lưu vào đỉnh ngăn xếp, chương trình con phục vụ cho ngắt 1 sẽ tùy 
thuộc theo hệ thống. Chú ý là không có lệnh thiết lập hay xóa  cờ bẫy, muốn  thực hiện công việc 
trên cần nạp thanh ghi cờ vào đỉnh ngăn xếp sau đó sử dụng một lệnh xử lý  dữ liệu để lập bit, và 
cuối cùng phục hồi lại thanh ghi cờ từ đỉnh ngăn xếp. Trong quá trình thực hiện chương trình 
phục vụ ngắt cờ bẫy sẽ được xóa. 
- Ngắt kiểu 2: Phục vụ ngắt không che. 

  80286 sẽ tự động thực hiện ngắt 2 khi nhận được một cạnh lên tại ngõ vào NMI. Ngắt này 
luôn được thực hiện mà không bị che bởi phần mềm, vì thế ngắt này thường được sử dụng  cho 
các công việc quan trọng. Ví dụ có thể sử dụng  ngắt 2 để backup chương trình khi mất nguồn. 
- Ngắt kiểu 3 : Thiết  lập điểm dừng trong chương trình. 

 Ngắt này được sử dụng cho việc gỡ rối một chương trình. Khi chèn vào chương trình một điểm 
dừng hệ thống sẽ thực hiện các lệnh của chương trình cho tới điểm dừng rồi chuyển điều khiển 
qua thủ tục ngắt 3. Tùy theo  từng hệ  thống, thủ tục ngắt  3 có  thể gửi nội dung  các thanh ghi, 
hoặc các ô nhớ lên màn hình rồi chờ cho  tới khi nhận được lệnh kế tiếp từ người sử dụng. 
- Ngắt kiểu 4 : Ngắt tràn. 

  Cờ tràn OF của  8086 sẽ tự động được thiết lập sau khi thực hiện các phép tính số học mà kết 
quả có sự tràn bit 1 qua  bit có trọng số lớn nhất. Ví dụ khi cộng 01101100 (108 thập  phân) với 
01010001 (81 thập phân) kết quả sẽ là 10111101 (189 thập phân). Kết quả này chỉ đúng đối với 
phép cộng số nhị phân không dấu, mà không đúng đối với số nhị phân có dấu. Đối với số nhị phân  
có  dấu, bit cao nhất bằng 1 sẽ chỉ thị số âm và  giá trị sẽ là bù 2,  như vậy kết quả ở trên sẽ là -67 
thập phân. Có  hai cách để phát hiện và đáp ứng  một lỗi tràn. Cách thứ nhất có thể sử dụng lệnh 
JO (nhảy khi  cờ  tràn = 1) ngay sau các lệnh số học, nếu cờ tràn được thiết lập  sau lệnh số  học 
điều khiển chương trình sẽ được  chuyển tới địa chỉ  thị trong lệnh JO để có thể xử lý lỗi tràn. 
Cách thứ hai là việc phát hiện và đáp ứng một lỗi tràn được đặt vào một ngắt. Trong chương trình 
sau các lệnh số học sẽ đặt lệnh INT 0 để chuyển tới chương trình ngắt khi cờ ngắt được lập. 
- Các ngắt mềm từ 0 tới 255. 

 Lệnh INT của 80286 có thể sử dụng để gọi các ngắt mềm từ 0 tới 255. Ngắt được gọi sẽ chỉ 
thị bằng số hiệu của nó trong lệnh INT, ví dụ INT 32H sẽ gọi chương trình ngắt 32H. Địa chỉ 
chương trình ngắt trong bảng vector  ngắt sẽ nằm tại địa chỉ bằng  số hiệu ngắt nhân 4. Lệnh INT 
có nhiều  cách sử dụng, có thể dùng INT 0 để chạy thử chương trình phục vụ ngắt chia cho 0, mà 
không cần phải thực hiện lệnh chia  cho 0 thực  sự, hoặc cũng có thể thử chương trình ngắt NMI 
bằng lệnh INT 2 mà không cần có tín hiệu yêu cầu ngắt đưa vào chân NMI. 
- Các yêu cầu ngắt kiểu 0 tới 255. 

 Ngõ vào INTR của 8086 cho phép nhận các tín hiệu yêu cầu ngắt từ bên ngoài để thực  hiện 
các chương trình ngắt tương ứng với chúng. Khác với ngõ vào  NMI, INTR có thể che được bằng 
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phần mềm. Nếu cờ ngắt  IF bị xóa  thì các yêu cầu đưa tới INTR sẽ không được  đáp ứng.  Cờ 
ngắt IF  có thể thiết  lập bằng lệnh STI, và xóa bằng lệnh CLI. Khi  reset cờ ngắt IF sẽ tự động 
được xóa, như vậy trước khi muốn 80286 đáp ứng ngắt cần phải lập IF. 
 Khi chuyển điều khiển qua chương trình ngắt, cờ ngắt cũng tự động được xóa. Điều này được 
thực hiện do 2 nguyên nhân sau: nguyên nhân thứ nhất là do nếu không xóa cờ  ngắt thì khi 
chương trình phục vụ một ngắt  này đang thực hiện có thể sẽ có  một yêu cầu ngắt mới, làm điều 
khiển chương  trình sẽ  chuyển tiếp tới một chương trình ngắt mới nữa. Nếu muốn điều đó  xảy  ra 
thì chỉ  việc thực hiện  lệnh lập IF tại đầu chương trình ngắt. Nguyên nhân thứ hai  là nếu không 
xóa IF thì khi trạng thái mức cao tại  ngõ  vào INTR còn được  giữ chương trình ngắt sẽ bị gọi lại 
trong chính nó nhiều  lần. Lệnh IRET tại cuối chương trình ngắt sẽ phục hồi thanh ghi cờ, điều 
này làm cho cờ ngắt trở về mức 1 tiếp tục cho phép 80286 đáp ứng  ngắt. 
  Để nhận được nhiều yêu  cầu ngắt hệ thống 80286 sử bộ điều khiển ngắt 8259. 80286 sẽ nhận 
một trong các đường yêu cầu ngắt IR để gửi tới chân yêu cầu ngắt INTR của 8086.  Nếu cờ IF 
được lập 8086 sẽ trả lời yêu cầu ngắt  bằng tín hiệu INTA (Interrupt Acknowledge), sau đó nó sẽ 
đọc vào vector ngắt cung cấp từ 8259 qua các đường dữ liệu thấp D0 tới D7. Vector ngắt chính  là 
số hiệu ngắt được lập trình trước trong 8259  nó sẽ  được nhân với 4 để xác định vị trí chứa địa chỉ 
chương trình phục vụ ngắt trong bảng vector ngắt. Khi có đồng thời 2 hoặc nhiều nguồn yêu  cầu 
ngắt, 8086 sẽ đáp ứng cho ngắt  có độ ưu tiên cao nhất, sau đó sẽ tới các ngắt có  độ ưu tiên tiếp 
theo. Độ ưu tiên của các ngắt cũng  được  lập trình trước  trong 8259. 
 
2.4. CÁC BỘ VI XỬ LÝ CỦA INTEL 
 

Vi xử lý 8086 là bộ vi xử lý 16 bit dữ liệu hoạt động ở chế độ thực với hệ điều hành đơn 
nhiệm DOS, tuy nhiên đây là bộ vi xử lý có thể quản lý được 1MB bộ nhớ bằng chế độ đánh địa 
chỉ theo đoạn, trong khi các bộ vi xử lý cùng thời chỉ có thể  quản lý được. 8088 là bộ vi xử lý cải 
tiến từ 8086 xuống 8 bit để giảm giá thành thương mại với máy tính PC XT.  

80186 là bộ vi xử lý 8086 bao gồm cả các mạch phụ cận như bộ tạo clock, bộ điều khiển ngắt, 
bộ timer, bộ điều khiển DMA được tích hợp trong cùng một chip. Khi đó cấu hình hệ thống sẽ 
đơn giản hơn và tốc độ hệ thống tăng cao gấp đôi hệ thống 8086 chuẩn. 

80286 ra đời năm 1983 là bộ vi xử lý 16 bit có thể quản lý được 16MB bộ nhớ. Ngoài chế độ 
thực tương thích 8086 nó còn có thêm chế độ bảo vệ, chế độ này cho phép quản lý bộ nhớ ảo và 
chạy với hệ điều hành đa nhiệm. 

Năm 1985 ra đời bộ vi xử lý 32 bit 30386, nó có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa hai chế độ 
thực và bảo vệ hơn 80286 nhờ chế độ 8086 ảo. Nó có thể chạy chế độ bảo vệ của 80286 và có chế 
độ bảo vệ riêng. Chế độ bảo vệ của 80386 có thể quản lý các đoạn bộ nhớ 4MB và toàn bộ không 
gian địa chỉ ảo lên tới 64TB. Bộ vi xử lý 386SX giảm bớt bus dữ liệu xuống 16 bit, bus địa chỉ 
giảm xuống 24 bit để giới hạn quản lý bộ nhớ xuống 16 MB, nó được sử dụng cho các máy tính 
xách tay với nguồn tiêu thụ thấp. 

Bộ vi xử lý 80486 ra đời năm 1989, nó có bộ đồng xử lý toán học tích hợp bên trong để có thể 
thực hiện nhanh chóng các lệnh toán học với số thực. Có cơ thêm cơ chế  bộ nhớ đệm (cache) cho 
lệnh, các lệnh từ DRAM sẽ được chuyển sẵn vào SRAM (cache) làm tốc độ thực hiện chương 
trình nhanh hơn. Có cơ chế xử lý lệnh theo đường ống (Pipeline) năm tầng, nên các chương trình 
có thể thực hiện nhanh hơn 80386 rất nhiều. 80486 có thể quản lý được 4GB bộ nhớ thực và 
64TB bộ nhớ ảo. Ngoài ra nó có thể thực hiện các lệnh nhân chia nhanh bằng phần cứng và có cơ 
chế tự kiểm tra khi khởi động. 
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Bộ vi xử lý Pentium của Intel có 64 bit dữ liệu nó có hai cấu trúc đường ống 32 bit bên trong. 
Nó quản lý 8KB  bộ nhớ đệm chương trình và 8KB bộ nhớ đệm dữ liệu. Các bộ vi xử lý Pentium 
sử dụng công nghệ mới với nguồn nuôi 3.3V cho phép tăng tốc độ tính toán. Bộ vi xử lý Pentium 
Pro (P6) ra đời năm 1995 có 04 cấu trúc đường ống, có bộ xử lý dấu phẩy động, tích hợp bộ nhớ 
đệm bên trong. Bộ vi xử lý Pentium MMX thiết kế cho các ứng dụng multimedia, tăng tốc độ xử 
lý tín hiệu bằng cách tích hợp 45 bộ nhân bên trong, cải tiến tốc độ thực hiện chương trình bằng 
cơ chế dự đoán trước hướng rẽ nhánh, có thêm cấu trúc siêu phân luồng (sperscalar). 
 
Tóm tắt nội dung học tập: một số vấn đề cần lưu ý trong chương này bao gồm: 
• Hoạt động của bộ vi xử lý bao gồm hai tiến trình lấy lệnh và thực hiện lệnh lặp lại một cách 

liên tục. Để lấy lệnh CPU sẽ thực hiện chu kỳ đọc bộ nhớ lệnh, CPU sẽ tạo ra địa chỉ và tín 
hiệu yêu cầu đọc cung cấp tới bộ nhớ để lấy lệnh vào hàng đợi lệnh của BU. Các lệnh từ 
hàng đợi của BU sẽ được IU giải mã và sắp vào hàng đợi lệnh đã giải mã của nó, các lệnh 
đã giải mã chính là các tín hiệu điều khiển quá trình thực hiện lệnh, quá trình giải mã giúp 
cho các lệnh ngoài bộ nhớ có kích thước ngắn, tiết kiệm được bộ nhớ và giảm thời gian đọc 
lệnh. Các lệnh mà CPU thực hiện chia thành 03 nhóm chính được xử lý bởi EU là: di 
chuyển dữ liệu, xử lý dữ liệu và điều khiển chương trình. Các lệnh xử lý dữ liệu thông 
thường thực hiện các phép toán số học và logic sẽ được thực hiện trong các bộ tính toán 
phần cứng của ALU.Các lệnh điều khiển chương trình sẽ thay đổi các giá trị trong các 
thanh ghi CS và IP để xác định tới vị trí lấy lệnh mới. Các lệnh di chuyển dữ liệu bên trong 
các thanh ghi sẽ thực hiện bên trong vi xử lý bằng các tín hiệu cho phép đọc thanh ghi 
truyền và ghi thanh ghi nhận. Đối với các lệnh truyền dữ liệu với bên ngoài bộ vi xử lý cần 
thực hiện các chu kỳ máy. CPU sẽ tạo ra địa chỉ bằng khối tạo địa chỉ AU và sẽ cung cấp ra 
bên ngoài bằng khối giao tiếp Bus BU cùng vói các tín hiệu điều khiển tương ứng do BU 
tạo ra., sau đó dữ liệu sẽ được truyền nhận giữ thanh ghi của CPU với bộ nhớ hoặc vào ra 
bên ngoài. 

• CPU quản lý bộ nhớ theo ba loại: vùng nhớ chương trình chứa các mã lệnh, vùng nhớ ngăn 
xếp chứa các dữ liệu tạm thời trong chương trình và vùng nhớ dữ liệu cho các hằng và biến 
của chương trình. Để truy cập tới các vùng nhớ này CPU sử dụng các thanh ghi đoạn khác 
nhau: thanh ghi CS cho vùng nhớ chương trình, SS cho vùng nhớ ngăn xếp và DS hoặc ES 
cho vùng nhớ dữ liệu. Trong chế độ quản lý bộ nhớ thực, địa chỉ vật lý sẽ được tạo ra bằng 
cách dịch trái thanh ghi đoạn 16 bit rồi cộng với một địa chỉ Offset 16 bit, và địa chỉ vật lý 
tạo ra là 20 bit. Trong chế độ địa chỉ ảo các địa chỉ đoạn và địa chỉ offset sẽ được sử dụng 
để tru cập tới các bảng mô tả và dữ liệu trong các bảng mô tả được sử dụng để tạo ra các 
địa chỉ vật lý 24 bit.. Khi lấy lệnh địa chỉ offset sẽ cố định trong IP, đối với vùng nhớ ngăn 
xếp là SP còn đối với vùng nhớ dữ liệu địa chỉ offset có thể cung cấp bằng các cách khác 
nhau tuỳ theo từng lệnh. 

• Các thanh ghi đa năng của 80286 bao gồm: AX làm thanh ghi chứa trong các lệnh nhân 
chia, BX làm thanh ghi cấp địa chỉ offset theo nhiều chế độ khác nhau, thanh ghi CX làm 
bộ đếm cho các lệnh lặp, thanh ghi DX sử dụng chứa dữ liệu cho các lệnh nhân chia 16 bit 
và làm thanh ghi địa chỉ cho các lệnh vào ra., thanh ghi địa chỉ số nguồn SI và chỉ số đích 
DI sử dụng giữ địa chỉ nguồn và đích cho các lệnh xử lý chuỗi. BP sử dụng làm thanh ghi 
địa chỉ giống như BX. 
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• Các bit trạng thái của thanh ghi cờ của 80286 bao gồm 06 bit: ZF báo kết quả bằng 0, CF 
báo phép cộng tràn, phép trừ thiếu, OF báo sự tràn bit 1 làm đổi dấu kết quả, AF báo tràn 
bit 1 từ nible thấp lên nible cao, PF báo số bit một là chẵn và SF báo dấu của kết quả. 

• Khi xảy ra ngắt chương trình chính sẽ được ngưng lại và chương trình ngắt sẽ được thực 
hiện, khi chương trình ngắt kết thúc, chương trình chính sẽ tiếp tục được thực hiện tại vị trí 
đã tạm ngưng. Để chuyển qua chương trình ngắt CPU sử dụng bảng vector ngắt, vector 
ngắt được nhân với 4 tạo ra địa chỉ đọc bảng vector ngắt để lấy ra địa chỉ chương trình ngắt. 

 
BÀI TẬP: 
Bài 1: Một ô nhớ có địa chỉ vật lý là 4B26DH hãy cho biết: 

a) Địa chỉ offset của nó nếu địa chỉ Segment là 4032H. 
b) Địa chỉ Segment của nó nếu địa chỉ offset là 122AH. 

Bài 2: Cho biết địa chỉ logic của ô nhớ là BA00H:D1AFH. 
a) Hãy cho biết địa chỉ vật lý của ô nhớ này. 
b) Hãy cho 5 ví dụ về các địa chỉ logic khác cùng truy cập tới ô nhớ vật lý nêu trên. 

Bài 3: Cho biết giá trị trong các thanh ghi SS = 3000H,  SP = 8434H. Hãy cho biết địa chỉ vật lý 
của đỉnh ngăn xếp. 

Bài 4: Trong chế độ địa chỉ thực 80286 sẽ phải thay đổi giá trị trong các thanh ghi nào khi cần 
chuyển điều khiển chương trình từ địa chỉ: 

a) 10500H tới 10000H. 
b) 20901H tới 29A00H. 
c) 40000H tới A0000H. 

Bài 5: Trình bày các cơ chế chuyển điều khiển chương trình trong 80286. 
Bài 6: Vì sao khi có thanh ghi chứa, độ dài mã lệnh của CPU sẽ được rút ngắn? 
Bài 7: Vì sao khi sử dụng bộ giải mã lệnh chương trình sẽ tiết kiệm được dung lượng bộ nhớ cho 

các chương trình? 
Bài 8: Nếu vector ngắt là 07 thì địa chỉ của chương trình ngắt nằm tại đâu trong bảng vector ngắt. 
Bài 9: Cho biết khi nào thì cờ nhớ bằng 1, hay cho hai ví dụ cụ thể. 
Bài 10: Cho biết khi nào thì cờ  cờ Zero bằng 1, cho ví dụ cụ thể về lệnh cộng làm cờ Zero bằng 1. 
Bài 11: Cho biết khi nào thì cờ chẵn lẻ bằng 1, cho ví dụ cụ thể. 
Bài 12: Cho biết khi nào thì cờ phụ bằng 1, cho ví dụ cụ thể. 
Bài 13: Cho biết khi nào thì cờ tràn bằng 1, cho ví dụ cụ thể. 
Bài 14: Cho biết khi nào thì cờ dấu bằng 1, cho ví dụ cụ thể. 
Bài 15: Cho biết trong trường hợp nào sử dụng thanh ghi giữ địa chỉ bộ nhớ sẽ có lợi hơn, và có 

lợi hơn như thế nào? 
Bài 16: Cho biết trong trường hợp nào sử dụng chế độ địa chỉ tương đối (BX+d) có lợi hơn. Tại 

sao? 
Bài 17: Quay về từ chương trình con thông thường khác quay về từ một chương trình ngắt như thế 

nào? 
Bài 18: Tại sao phải sử dụng thêm thanh ghi DX giữ kết quả trong các lệnh nhân chia 16 bit 
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CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CHO HỆ VI XỬ LÝ        

INTEL 
 
Giới thiệu: 
 Trong chương này trước hết sinh viên cần nắm được các chỉ thị trong chương trình hợp ngữ, 
cách khai báo các hằng và biến trong chương trình hợp ngữ, khung của một chương trình hợp ngữ. 
Đây là các nội dung hết sức cần thiết để có thể thực hiện được một chương trình hợp ngữ chạy 
trên máy tính. 
 Tiếp theo cần học thuộc tên và hoạt động của các lệnh hợp ngữ họ intel, khi càng nhớ nhiều 
lệnh việc thực hiện các chương trình hợp ngữ sẽ càng dễ dàng hơn. Do tập lệnh khá dài do đó cần 
chia thành các nhóm và chú ý tới các lệnh thường sử dụng trước. Và để dễ dàng hơn trong việc 
viết các lệnh hợp ngữ nên tìm hiểu về các chế độ địa chỉ sử dụng cho chúng. 
 Để có các giao tiếp giữa người sử dụng và chương trình khi chạy chúng trên máy vi tính cần 
phải chú ý tới một số hàm vào ra trong ngắt 21H của DOS. Nhớ chức năng và cách gọi các hàm 
01, 02 và 09 của ngắt 21H. 
 Tiếp theo trong chương này cần quan tâm tới việc lập trình chuyển đổi mã, việc chuyển đổi 
này có ý nghĩa quan trọng trong các hệ thống vi xử lý, sinh viên cần nắm rõ và các loại mã sử 
dụng trong vi xử lý và hình thức lưu trữ chúng trong bộ nhớ. Ví dụ một con số trong hệ thống vi 
xử lý có thể lưu trữ dưới các dạng như: nhị phân, BCD, ASCII, mã LED 7 đoạn, cần chú ý tới giải 
thuật chuyển đổi giữa các dạng mã này. 
 Cuối cùng là phương pháp lập trình điều khiển thiết bị ngoại vi, yếu tố quan trọng nhất của 
các chương trình này là các lệnh IN và OUT. 
 
3.1. CẤU TRÚC CỦA HỢP NGỮ 
 

Như đã biết vi xử lý là một IC số hoạt động theo chương trình. Chương trình là tập hợp của 
các lệnh, mỗi lệnh sẽ thực hiện một chức năng số cơ bản nào đó. Hệ thống vi xử lý là một hệ 
thống điện tử số, nên các chương trình cung cấp để nó hoạt động phải ở dưới dạng các mức điện 
áp cao và thấp, tương ứng với các bit nhị phân 0 và 1. Nhưng nếu chương trình bằng toàn các số 0 
và 1 sẽ rất khó nhớ, khó kiểm tra và sửa sai đối với người lập trình. Để khắc phục tình trạng trên 
người ta đặt cho mỗi lệnh nhị phân thực hiện một chức năng số cơ bản một tên dễ nhớ hơn, chúng 
được gọi là mã gợi nhớ (Mnemonic). Khi lập trình người ta sử dụng các mã gợi nhớ, còn khi cần 
vi xử lý thực hiện thì chương trình sẽ được đổi thành các mã nhị phân 0, 1 để nạp vào bộ nhớ của 
hệ thống, công việc này được gọi là hợp dịch chương trình (assembler). Mỗi bộ vi xử lý ra đời sẽ 
có một tập lệnh của nó dưới dạng mã gợi nhớ và mã nhị phân tương ứng, vì vậy việc hợp dịch 
chương trình có thể thực hiện thủ công bằng cách tra bảng lệnh. Khi máy tính ra đời để nhanh 
chóng và chính xác, việc hợp dịch thường được thực hiện bằng các chương trình viết sẵn, các 
chương trình này được gọi là các chương trình hợp dịch hay chương trình dịch hợp ngữ, chúng 
thường được cung cấp từ các hãng phần mềm, hoặc chính từ các hãng sản xuất vi xử lý. 

Do mỗi lệnh gợi nhớ đặc trưng cho một chức năng cơ bản nhất của vi xử lý, nên nó gắn liền 
với hoạt động của hệ thống phần cứng, các chương trình hợp ngữ sẽ khai thác được triệt để khả 
năng của phần cứng mà không ngôn ngữ bậc cao nào có thể thực hiện được. Tốc độ thực hiện các 
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chương trình hợp ngữ là nhanh nhất, dung lượng bộ nhớ sử dụng là ít nhất, do giảm thiểu được 
các biến trung gian ngoài bộ nhớ, vì vậy nó thích hợp cho các hệ thống yêu cầu tốc độ xử lý cao. 

Để hợp dịch các chương trình hợp ngữ trên máy tính, đầu tiên các chương trình cần được soạn 
thảo bao gồm các lệnh gợi nhớ dưới dạng văn bản, bằng bất kỳ một phần mềm soạn thảo văn bản 
nào, tất nhiên chúng phải theo đúng cú pháp qui định của chương trình hợp dịch. Sau đó tập tin 
văn bản này sẽ được dịch và liên kết bằng các chương trình chuyên dụng để tạo ra các tập tin nhị 
phân có thể thực hiện trên máy vi tính, hoặc nạp vào bộ nhớ cho các hệ thống vi xử lý khác. 

Thông thường mỗi họ vi xử lý có ít nhất một chương trình hợp dịch, các chương trình hợp 
dịch khác nhau cũng thường có qui định cú pháp khác nhau. Ví dụ các vi xử lý họ Zilog có phần 
mềm dịch và liên kết là M80 và L80, họ Intel có MASM, LINK và EXEC2BIN của Microsoft và 
TASM, TLINK của Borland, họ vi điều khiển 8051 có M51, L51 và OH…. Tuy có qui định cú 
pháp khác nhau, nhưng cấu trúc các hàng lệnh và khung chương trình cũng tương đối giống nhau, 
các lỗi khi soạn thảo sẽ được thông báo khi hợp dịch hoặc có thể tìm thấy trong phần trợ giúp của 
chương trình. Sau đây chúng ta sẽ xem xét về các soạn thảo và cấu trúc của một chương trình hợp 
ngữ viết cho các chương trình hợp dịch họ Intel TASM và TLINK. 

 
3.1.1. Bộ ký tự, từ khoá trong chương trình hợp ngữ 

Giồng như bất kỳ của người hoặc máy tính đều được thực hiện trên các ký tự, bộ ký tự cho 
hợp ngữ bao gồm: 

- Các ký tự chữ cái la tinh: A- Z, a-z. 
- Các ký tự số thập phân: 0 – 9. 
- Các ký tự đặc biệt như: ? @ - $ . : [ ] ( ) { } + - * / & % # ! ‘ \ = ^ ; , “ 
- Các ký tự ngăn cách: khoảng trắng và tab. 
Các từ khoá là các từ dành riêng của hợp ngữ như: tên các thanh ghi, mã gợi nhớ, …. Các từ 

khoá này phải được viết đúng theo quy định của các trình hợp dịch. 
 

3.1.2. Các chỉ dẫn trong hợp ngữ 
Các chỉ dẫn (directive) trong chương trình hợp ngữ còn được gọi là các lệnh giả hợp ngữ, 

chúng chỉ có chức năng thông báo cho trình hợp dịch mà không tạo ra lệnh mã máy để vi xử lý 
thực hiện. Các chỉ dẫn trong hợp ngữ bao gồm 4 phần: 

[Tên]  [Tên chỉ dẫn]  [toán hạng]  [;chú thích] 
Mỗi phần sẽ được ngăn cách nhau bằng 1 hoặc nhiều ký tự ngăn cách. 
Phần [Tên]  được đặt bởi người sử dụng, chúng sẽ không được bắt đầu bằng ký tự số thập 

phân, không chứa ký tự ngăn cách và không được trùng với các từ khoá hợp ngữ. 
Phần [Tên chỉ dẫn] được quy định trong trình hợp dịch, các chỉ dẫn thường được sử dụng để 

khai báo hằng, biến, chương trình con,  các đoạn bộ nhớ, kết thúc chương trình … 
Toán hạng có thể là một tên tượng trưng, một hằng, một biến, một biểu thức … tuỳ thuộc vào 

từng chỉ dẫn cụ thể. 
Tuỳ theo các trình biên dịch sẽ có các chỉ thị hợp ngữ khác nhau, sau đây là một số chỉ thị hôp 

ngữ thông dụng của các trình biên dịch MASM và TASM. Chú ý có một số chỉ thị không sử dụng 
được cho cả hai trình biên dịch. 
Nhóm chỉ thị gán tên tượng trưng: EQU (Equal) và =. 
 EQU có chức năng gán cho [Tên] một đoạn văn bản hay một giá trị. Ví dụ: 
  Tab le EQU [BX] [SI]  ;gán một toán hạng 
  F10  EQU 68    ;gán một hằng số 
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  Count EQU CX    ;gán một toán hạng 
  Move EQU MOV   ;gán một từ khoá 
  X  EQU count   ;gán cho một tên khác 
  RT  EQU <run – time> ;gán một chuỗi ký tự 
  A  EQU 5*9/4   ;gán một biểu thức. 
 Chỉ dẫn EQU không tạo ra một lệnh mã máy, nên nó có thể đặt bất kỳ ở đâu trong chương 
trình nhằm mang lại các tên đặc trưng dễ nhớ hơn, hoặc gọn hơn cho các giá trị hay các chuỗi ký 
tự sử dụng trong chương trình 

Chỉ dẫn ‘=’ sử dụng gán giá trị cho một tên đặc trưng, giống như chức năng gán giá trị của 
EQU, tuy nhiên nó có thể gán lại giá trị nhiều lần. 

  Dong = 10 
  MOV AL,Dong 
  Dong = 30 

Nhóm khai báo dữ liệu: (Data definition directive). 
Các chỉ dẫn khai báo biến trong hợp ngữ bao gồm: 

 DB (define byte) : định nghĩa biến kiểu byte 
 DW (define word): định nghĩa biến kiểu từ (hai byte) 
 DD (define double word): định nghĩa biến từ kép (4 byte) 
 DT (define ten byte): định nghĩa biến 10 byte. 

Các biến có thể gán giá trị khởi động hoặc không. 
  Ví dụ dòng lệnh:  X1  DB 4 khai báo một biến byte có tên là X1 và giá trị khởi động là 4. 
Nếu dấu ? thay vào vị trí của số 4 thì biến X1 sẽ được dành chỗ trong bộ nhớ, nhưng khi chương 
trình bắt đầu hoạt động nó sẽ có giá trị bất kỳ do không được gán giá trị khởi động. Khai báo hoàn 
toàn tương tự cho các loại biến kiểu khác. 
• Biến mảng 

Biến mảng hình thành từ một dãy liên tiếp các phần tử cùng kiểu (byte, từ …), số ô nhớ sẽ 
được dành ra tương ứng với số phần tử của dãy. 
  Ví dụ dòng lệnh: A1 DB 3,5,6,7,8 
  Khai báo một biến mảng có tên là A1 có giá trị khởi động là 3,5,6,7,8. Phần tử đầu trong 
mảng là 3 có địa chỉ trùng với A1, phần tử thứ hai sẽ có địa chỉ kế tiếp … 
  Khi muốn khởi động các phần tử của mảng với cùng một giá trị có thể sử dụng toán tử DUP 
trong lệnh. 
  Ví dụ dòng lệnh  A2  DB 100 DUP (0) sẽ khai báo biến mảng có một trăm phần tử đều có 
giá trị khởi động bằng 0. Khi thế số 0 bằng dấu ? thì một trăm phần tử của mảng sẽ không được 
gán trước giá trị khởi động. 
  Cũng có thể khai báo một biến mảng theo kiểu hỗn hợp bao gồm nhiều toán tử DUP. 
  Ví dụ dòng lệnh: M DB      1,2, 2 DUP (8), 3 DUP (4), 9  

Sẽ hoàn toàn tương đương với dòng lệnh:  M   DB 1,2,8,8,4,4,4,9 
  Chú ý trong một số vi xử lý (như của Intel), nếu có một từ trong bộ nhớ thì byte thấp sẽ nằm ở 
địa chỉ thấp, byte cao nằm ở địa chỉ cao, còn ở một số vi xử lý khác (Motorola) lại có cách cất dữ 
liệu theo thứ tự ngược lại. 
• Biến kiểu xâu ký tự 

Biến kiểu xâu ký tự là trường hợp đặc biệt của biến mảng, trong đó các phần tử của mảng là 
các ký tự. Một xâu ký tự có thể định nghĩa bằng các ký tự hoặc bằng mã ASCII tương ứng của 
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chúng. Các dòng lệnh sau cùng định nghĩa một xâu ký tự nhưng gán cho chúng các tên khai báo 
cho chúng khác nhau: 
  STR1  DB 'string' 
  STR2  DB 73h, 74h, 72h, 69h, 6Eh, 67h 
  STR3  DB 73h, 74h, 'r', 'i', 'n', 67h 
• Biến con trỏ 

Biến con trỏ là biến dùng để chứa địa chỉ trong bộ nhớ của một biến khác, biến con trỏ NEAR 
chỉ chứa địa chỉ Offset, biến FAR chứa cả địa chỉ Segment và địa chỉ Offset. Ví dụ: 

 NearNext DW next ;gán địa chỉ offset của biến next vảo biến NearNext 
 FarNext DD  next ;gán địa chỉ segment và offset vào biến FarNext. 

• Biến nhãn 
Để khai báo biến nhãn sử dụng chỉ thị Label, biến nhãn được sử dụng được khi muốn truy cập 

tới cùng một vùng nhớ nhưng với các kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ để có một mảng dữ liệu có 
thể truy cập bằng cả 3 kiểu dữ liệu Byte, Word và Doubleword có thể viết: 

 Warray  LABEL word 
 Darray  LABEL dword 
 Barray  LABEL 100 dup (?) 
Vậy cùng với một vùng nhớ có thể truy cập bằng 3 tên warray nếu xem nó bao gồm 50 từ, 

darray nếu xem vùng nhớ này bao gồm 25 từ kép, hoặc barray bao gồm 100 byte. 
Nhóm chỉ thị khai báo các đoạn 
 Có thể khai báo các đoạn lệnh, dữ liệu, ngăn xếp có thể khai báo bằng các chỉ dẫn: .Code, 
.Data; .Stack. 
 Cũng có thể khai báo các đoạn bằng các chỉ thị SEGMENT và ENDS theo cú pháp: 
  Tên  SEGMENT [align type]  [combine type] [‘class’] 
   ……… 
  Name ENDS 
 Phần [Tên] định nghĩa tên của các đoạn, các tham số sau SEGMENT chỉ có tác dụng khi 
chương trình khai báo nhiều đoạn. Có thể khai báo nhiều đoạn cùng tên. 
 [Align type] xác định vị trí đầu của mảng trong bộ nhớ: byte - bắt đầu tại vị trí bất kỳ; word - 
bắt đầu tại các địa chỉ chẵn; para - bắt đầu tại các địa chia hết cho 16; page - bắt đầu tại các địa chỉ 
chia hết cho 256. Khi không có mặc định sẽ là Para. 
 [Combine type] quy định cách liên kết các đoạn có cùng tên: Public – ghép tất cả các các đoạn 
cùng tên thành một đoạn. Stack – ghép các đoạn cùng tên thành đoạn có thanh ghi SS giữ địa chỉ 
đoạn. Đoạn ngăn xếp phải được khai báo theo kiển STACK. Commond – Ghép các đoạn cùng tên 
thành một đoạn, với độ dài đoạn bằng độ dài lớn nhất của tất cả các đoạn. At address – Các nhãn 
và các biến khai báo trong đoạn đều có địa chỉ đoạn do address quy định. Nếu không khai báo 
[combine type] các đoạn cùng tên sẽ không liên kết nhau. Mỗi đoạn sẽ có một địa chỉ đoạn riêng. 
 [Class] xác định thứ tự các đoạn khi được nạp lên bộ nhớ, các mảng sẽ được nạp lên bộ nhớ 
theo thứ tự tăng dần của tên class. 
Chỉ thị khai báo qui mô sử dụng bộ nhớ 

Dung lượng bộ nhớ dành cho đoạn mã lệnh và đoạn dữ liệu được xác định nhờ lệnh giả 
'.MODEL', lệnh này phải luôn đặt trước tất cả các lệnh khác trong chương trình. 

Cú pháp lệnh: .MODEL Kiểu kích thước bộ nhớ 
Có nhiều kiểu kích thước bộ nhớ cho các chương trình với đòi hỏi dung lượng bộ nhớ khác 

nhau. Với người mới lập trình thông thường các đoạn mã lệnh và dữ liệu đều không vượt quá 
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64KB nên chọn kiểu nhỏ (Small) hoặc kiểu hẹp (Tiny). Ngoài ra còn có các kiểu kích thước bộ 
nhớ khác như liệt kê trong bảng sau: 
 

Kiểu kích thước 
bộ nhớ 

Mô tả 

Tiny (hẹp) Mã lệnh và dữ liệu trong cùng một đoạn 64 KB 
Small (nhỏ) Mã lệnh nằm trong một đoạn, dữ liệu nằm trong một đoạn 
Medium (trung 
bình) 

Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu nằm trong một đoạn. 

Compact (gọn) Mã lệnh nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn. 
Large (lớn) Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một 

đoạn, các mảng không lớn hơn 64KB. 
Huge (đồ sộ) Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một 

đoạn, các mảng có thể lớn hơn 64KB. 
 
Nhóm chỉ thị chương trình con 
 Các chương trình con có thể bắt đầu bằng một nhãn và kết thúc bằng lệnh RET, cần chủ ý 
không cho phép điều khiển chuyển tới chương trình con bằng lệnh nhảy hay bằng cơ chế tăng 
tuần tự. Ngoài ra chương trình con còn có thể bắt đầu bằng chỉ thị PROC và kết thúc bằng chỉ thị 
ENDP theo cú pháp: 
 Name PROC [type] 
 … 
 Name ENDP 
 Khi [type] là near thì chương trình con chỉ có thể được gọi trong cùng một đoạn chứa chương 
trình con đó. Còn khi type là far, chương trình con có thể được gọi từ một đoạn khác với đoạn 
chứa chương trình con đó. 
Nhóm chỉ thị tham chiếu bên ngoài 
 Đối với các chương trình lớn, thông thường được viết thành nhiều phần (module) nhỏ, mỗi 
phần có thể nằm tách rời trên một file nguồn khác nhau. Mỗi file nguồn sẽ được hợp dịch sang file 
đối tượng (object) tương ứng, sau đó sẽ liên kết (LINK) các tập tin đối tượng đó thành một 
chương trình duy nhất cung cấp cho hệ vi xử lý. Để các khai báo tên biến, nhãn hay tên tượng 
trưng khai báo trong file này có thể sử dụng được trong một file khác, thì chúng cần phải khai báo 
bằng chỉ thị PUBLIC với cú pháp. 
  PUBLIC name [,name] 
 Với name là tên biến, nhãn hoặc tên tượng trưng. 
 Khi một file muốn sử dụng các tên biến, nhãn hoặc tên tương trưng đã được khai báo bằng chỉ 
thị PUBLIC trong một file khác cần phải sử dụng chỉ thị EXTRN với cú pháp: 
  EXTRN name: type [,name:type] … 
 Với name là tên biến, nhãn hoặc tên tương trưng đã được khai báo trong chỉ thị PUBLIC. Khi 
name là một biến thì type có thể là một byte, word hoặc dword. Khi name là một nhãn hay một 
chương trình con thì type có thể là near hoặc far. Nếu name là một hằng thì type phải là ABS. 
 Khi muốn đọc toàn bộ một file nguồn vào một file khác khi biên dịch có thể sử dụng chỉ thị 
INCLUDE filename. Với filename là tên file nguồn muốn chèn. 
Chỉ thị điều khiển 
 Chỉ thị END để kết thúc một chương trình nguồn với cú pháp: 
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  END [start address] 
 [start address] là nhãn xác định điểm bắt đầu của chương trình, nếu chương trình bao gồm 
nhiều file nguồn thì [start address] cần khai báo trong phần chương trình chính (main module). 
 Chỉ thị EVEN cho phép đặt các mã tại vị trí chẵn trong bộ nhớ làm chương trình chạy nhanh 
hơn. Khi khai báo dữ liệu nên khai báo các biến dword trước, tiếp theo là các biến word và cuối 
cùng là biến byte. 
Chỉ thị chế độ 
 Các chỉ thị chế độ đặt ở đầu chương trình để xác định loại CPU mà chương trình sẽ dịch sẽ 
thực hiện, nếu không dùng chỉ thị này thì sẽ mặc định dịch cho CPU 8086. Các chỉ thị chế độ bao 
gồm:  

.8086 – dịch cho CPU 8086. 

.286 - dịch cho Cpu 80286. 

.386 - dịch cho CPU 80386. 
Chỉ thị chú thích 
 Chỉ thị này dùng để giải thích cho một đoạn chương trình, chương trình biên dịch sẽ bỏ qua 
phần chú thích này.  
  COMMENT *[text]* 
 Tất cả các ký tự nằm giữa hai dấu * sẽ là phần chú thích được chương trình nguồn bỏ qua. 
 
3.1.3. Khung của chương trình nguồn hợp ngữ 

Một chương trình hợp ngữ bao gồm các dòng lệnh, một dòng lệnh có thể bao gồm các lệnh 
gợi nhớ chỉ thị cho vi xử lý thực hiện một chức năng số nào đó, cũng có thể là một chỉ thị (lệnh 
giả - Pseudo) chỉ có ý nghĩa sử dụng cho các chương trình dịch. Một dòng lệnh hợp ngữ có thể có 
các phần sau: 

 Nhãn: Mã lệnh Các toán hạng  Chú giải  
Ví dụ một dòng lệnh với mã gợi nhớ như sau: 

   Label1: MOV AH,[BX] ; nạp vào AH nội dung ô nhớ có địa chỉ [BX] 
Dòng lệnh trên có phần nhãn là Label1, phần mã gợi nhớ là MOV biểu thị lệnh di chuyển dữ 

liệu, phần các toán hạng là AH và [BX] biểu diễn việc truyền dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ DS:[BX] 
vào thanh ghi AH, phần chú giải bắt đầu từ sau dấu ‘;’ cho tới hết dòng. 
• Phần nhãn/tên 

Thông thường chỉ thị các nhãn cho các lệnh nhảy chuyển điều khiển tới, chỉ thị các tên biến 
hoặc tên thủ tục. Như vậy không phải bất cứ dòng lệnh nào cũng cần phần này. Khi hợp dịch các 
nhãn hoặc tên này sẽ được gán bằng các địa chỉ cụ thể của các ô nhớ. Các tên và nhãn trong 
chương trình có thể có độ dài từ 1 tới 31 ký tự, nó không bao gồm ký tự khoảng trống và không 
được bắt đầu bằng một số. Có thể dùng các ký tự đặc biệt trong phần này, dấu ‘.’ chỉ được đặt ở vị 
trí đầu tiên của nhãn. Một nhãn sẽ kết thúc bằng dấu ‘:’, các nhãn và tên thông thường được đặt 
sao cho dễ nhớ khi viết và kiểm tra chương trình. 
• Phần mã lệnh 

Thông thường phần mã lệnh trong bất cứ dòng lệnh nào cũng có chứa các lệnh gợi nhớ hoặc 
các lệnh giả hợp ngữ. Các lệnh gợi nhớ sẽ được trình hợp dịch chuyển thành mã máy nhị phân. 
Các lệnh giả chỉ có tác dụng hướng dẫn cho các trình hợp dịch mà không được dịch ra mã máy 
trong chương trình. 
• Phần toán hạng 
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  Đối với các mã lệnh gợi nhớ, phần này chứa các toán hạng của lệnh như đã mô tả trong các 
cách định vị địa chỉ. Tuỳ theo từng lệnh mà phần toán hạng có thể bao gồm 0, 1 hoặc 2 toán hạng. 
Thông thường khi không có phần toán hạng, thì toán hạng thao tác trong lệnh sẽ được hiểu ngầm, 
nếu chỉ có một toán hạng nó sẽ được gọi là toán hạng đích, nếu có hai toán hạng sẽ có một toán 
hạng nguồn và một toán hạng đích. 
  Đối với các lệnh giả phần này sẽ chứa các thông tin liên quan đến lệnh giả đó. 
• Phần chú giải 

  Phần này được tính bắt đầu từ sau dấu ‘;’ trên một dòng lệnh (có thể không có các phần khác). 
Nó cho phép ghi vào các lời giải thích về dòng lệnh hoặc về hoạt động của chương trình, nó giúp 
ích cho người lập trình dễ nhớ hơn khi đang viết chương trình, hoặc khi đọc lại chương trình. Khi 
hợp dịch các lời giải thích này sẽ không được dịch ra mã lệnh, có nghĩa là nó không có giá trị gì 
trong chương trình mã máy. 
 Tuỳ theo từng chương trình dịch hợp ngữ sẽ có các quy định về khung chương trình khác 
nhau. Sau đây là ví dụ về các loại khung chương trình hợp ngữ được biên dịch với chương trình 
TASM của broland. 
Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng .EXE 

 Từ các khai báo của chương trình đã trình bày ở trên có thể xây dựng một khung tổng quát 
cho các chương trình hợp ngữ với kiểu kích thước bộ nhớ nhỏ trở lên, các chương trình loại này 
sau khi hợp dịch sẽ tạo ra một tập tin có thể thực hiện được (executable) với đuôi .EXE. Khung 
các chương trình loại này biểu diễn như sau: 
 . Model Small 
 .Stack  100 
 . Data 
  ; Các định nghĩa cho biến và hằng để tại phần này 
 .Code 
 Main Proc 
  MOV AX,@Data ; khởi tạo DS 
  MOV DS, AX     ; nếu cần phải viết thêm lệnh MOV ES,AX 
  ; các lệnh của chương trình chính. 
  MOV AH,4CH 
  INT 21H  ; Trở về DOS 
Main Endp 
  ; các chương trình con để tại phần này 
 End Main ; kết thúc toàn bộ chương trình 

Khi một chương trình .EXE được nạp vào bộ nhớ để thực hiện, DOS sẽ tạo ra một mảng 256 
byte gọi là đoạn mào đầu chương trình (Program Segment Prefix- PSP) dùng để chứa các thông 
tin liên quan đến chương trình và đặt nó ngay phía trước vùng nhớ chứa các mã của chương trình. 
DOS cũng cung cấp các thông số liên quan đến các thanh ghi đoạn DS và ES. Do đó DS và ES 
không chứa giá trị địa chỉ của đoạn dữ liệu của chương trình, vì thế phải có các lệnh khởi động 
cho chúng. 
• Khung chương trình hợp ngữ dịch ra dạng .COM 

Trong chương trình .EXE có đầy đủ các đoạn, với chương trình .COM các đoạn ngăn xếp, dữ 
liệu và mã lệnh sẽ được gộp chung. Như vậy các chương trình .COM sẽ ngắn gọn và đơn giản 
hơn, nó sẽ tiết kiệm cả về thời gian thực hiện, dung lượng bộ nhớ và dung lượng lưu trữ chương 
trình trên đĩa. Sau đây là khung một chương trình hợp ngữ dịch ra dạng .COM: 

    49



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 3: Lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý intel. 

 
 .Model Tiny 
 .Code 
 Org 100H 
 Start: Jmp Begin 
 ; Các định nghĩa cho biến hằng và các chương trình con để tại đây 
 Begin: 
 Main Proc 
 ; Các lệnh của chương trình chính để tại đây 
 INT 20H ; trở về DOS 
Main Endp 
 ; Các chương trình con có thể để tại phần này 
End Start 
 

 Một chương trình .COM cũng được nạp vào bộ nhớ sau vùng PSP như chương trình .EXE. 
Ngăn xếp của chương trình .COM sẽ đặt tại cuối đoạn 64K dành cho nó, tức là đỉnh ngăn xếp khi 
chương trình bắt đầu thực hiện sẽ là FFFEH. 
  Chương trình .COM sẽ bị các hạn chế gây ra bởi dung lượng cực đại dành cho toàn bộ chương 
trình gói gọn trong đoạn 64KB, nên chúng chỉ sử dụng cho các ứng dụng không lớn lắm. Mặt 
khác chương trình cũng chỉ được sử dụng một ngăn xếp có dung lượng hạn chế, nếu có quá nhiều 
dữ liệu được nạp vào ngăn xếp sẽ làm mất các mã lệnh của chương trình. 
• Cách tạo và thực hiện một chương trình hợp ngữ trên máy vi tính 
  Máy vi tính PC là tạo và thực hiện các chương trình hợp ngữ cho họ Intel. Các bước để thực 
hiện công việc này như sau: 
- Dùng các phần mềm soạn thảo văn bản (SK, NC…) để soạn thảo các chương trình nguồn 

được mặc định có đuôi .ASM. 
- Dùng các chương trình hợp dịch MASM hoặc TASM để dịch tập tin nguồn .ASM ra dạng mã 

máy có đuôi .OBJ. Các dòng lệnh dưới dấu nhắc DOS như sau: 
  Với MASM: C:\MASM filename.ASM 

  Với TASM: C:\TASM filename.ASM 
- Dịch và liên kết các tập tin .OBJ thành tập tin có thể chạy được: 

    Với MASM dùng LINK để liên kết các tập tin .OBJ tạo ra chương trình .EXE, nếu chương 
trình nguồn viết dưới dạng dịch ra .EXE thì tập tin này có thể thực hiện được. Nếu viết dưới dạng 
.COM thì cần phải sử dụng EXE2BIN để dịch ra tập tin .COM mới có thể chạy được. 
   Với TASM dùng TLINK để liên kết và tạo ra tập tin chạy .EXE, nếu viết dưới dạng .COM phải 
dùng dòng lệnh TLINK/t để tạo ra tập tin .COM. 
 
3.2. TẬP LỆNH CỦA BỘ VI XỬ LÝ INTEL 80286 

 
Khái niệm về lệnh, dạng lệnh và cách mã hoá lệnh của vi xử lý 
  Vi xử lý là một IC số có tất cả các hàm số cơ bản, để thực hiện được một bài toán hay một 
công việc nào đó, các hàm số cơ bản sẽ được cho phép thực hiện một cách tuần tự theo một thuật 
toán nhất định. Để cho phép một hàm số hoạt động cần phải cung cấp tín hiệu chọn hàm, và chọn 
dữ liệu xử lý trong hàm, việc cung cấp các tín hiệu như vậy được gọi là cung cấp một lệnh cho vi 
xử lý. 
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 Như vậy dạng lệnh của vi xử lý sẽ bao gồm hai phần chính: một phần chọn hàm được gọi là 
mã hoạt động (opcode – operation code), một phần chọn dữ liệu cần xử lý trong hàm được gọi là 
toán hạng của lệnh (operand) như trình bày trên hình 3.1. 
 
 OPCODE OPERAND 

Hình 3.1: Dạng lệnh của vi xử lý 
 
 
   
Vi xử lý là một IC số, vì vậy các lệnh mà nó hiểu được phải ở dưới dạng nhị phân 0, 1 được gọi là 
các lệnh mã máy. Do việc viết các chương trình bằng các lệnh mã máy, chỉ toàn là các số 0 và 1 
rất khó nhớ, khó kiểm tra nên người ta sử dụng các mã gợi nhớ để thay thế khi lập trình. Ở cả hai 
dạng mã gợi nhớ và mã máy, các lệnh đề thể hiện hai phần opcode và operand như mô tả ở trên. 
Để lệnh ngắn gọn, người ta không cung cấp trực tiếp các tín hiệu chọn trong lệnh, mà chúng được 
mã hoá thành các phần khác nhau của lệnh. Sau khi lấy vào CPU các phần này sẽ được giải mã để 
tạo ra các tín hiệu chọn mạch. 
  Độ dài của một lệnh có thể từ 1 tới vài byte, tuỳ thuộc vào từng loại vi xử lý. Nếu sử dụng 1 
byte để mã hoá phần opcode, thì vi xử lý sẽ có cực đại 256 lệnh khác nhau. Trong thực tế việc ghi 
lệnh không hoàn toàn đơn giản như vậy, mà nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nữa.    
 
 

M/R REG 
0 0 1 0     0 1 Disp1 Disp2 

Opcode  mod D W 

Direct low Direct high 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 

Hình 3.2: Mã hoá lệnh MOV trong CPU 8088 

 
 
 
 
 
 

Các lệnh của vi xử lý thường có 1 hoặc hai toán hạng, các toán hạng này cũng được mã hoá cụ 
thể trong mã lệnh. Ví dụ lệnh di chuyển dữ liệu của 8088 được mã hoá như hình 3.2. Toán hạng 
chứa kết quả cuối cùng của phép xử lý dữ liệu được gọi là toán hạng đích (Destination), toán hạng 
còn lại trong lệnh được gọi là toán hạng nguồn (Source). 

 Lệnh MOV đích,nguồn sử dụng để chuyển dữ liệu giữa hai thanh ghi, hoặc giữa thanh ghi 
và ô nhớ. Như vậy ngoài phần Opcode, trong lệnh các toán hạng nguồn và đích cần được chỉ thị. 
Hình 3.2 cho thấy, để mã hoá các lệnh MOV cần ít nhất 2 byte, trong đó 6 bit của byte đầu sử 
dụng cho Opcode. Với các lệnh MOV không sử dụng toán hạng là thanh ghi đoạn thì 6 bit này 
luôn là 100010. Khi sử dụng toán hạng là thanh ghi đoạn sẽ có 6 bit Opcode khác. 

 Bit W để mã hoá toán hạng là một byte (W=0) hoặc hai byte (W=1). Trong lệnh chuyển dữ 
liệu, một trong hai toán hạng bắt buộc phải là thanh ghi. 8088 sử dụng 2 hoặc 3 bit trong lệnh để 
mã hoá các thanh ghi của nó như sau: 
 

Thanh ghi 
W=1 W=0 

Mã hoá 
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AX 
BX 
CX 
Dx 
SP 
DI 
BP 
SI 
CS 
DS 
ES 
SS 

AL 
BL 
CL 
DL 
AH 
BH 
CH 
DH 

000 
011 
001 
010 
100 
111 
101 
110 
01 
11 
00 
10 

 
 Bit D dùng để mã hoá hướng truyền của dữ liệu trong lệnh, D=1 dữ liệu sẽ được chuyển tới 

thanh mã hoá bởi 3 bit REG trong lệnh, D=0 dữ liệu sẽ chuyển từ thanh ghi mã hoá bởi REG đi. 
 Hai bit mod và 3 bit M/R (memory/register) sử dụng cho việc chỉ thị cho chế độ địa chỉ cho 

toán hạng còn lại của lệnh. Chế độ địa chỉ là cách chỉ thị vị trí của dữ liệu sau được mô tả trong 
mục kế tiếp. Bảng sau sẽ trình bày cách mã hoá của các chế độ địa chỉ trong một lệnh. 
 
              Mod 
M/R 

 
00 

 
01 

 
10 

 
11 

    W=0 W=1 
000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

[BX]+[SI]  
[BX]+[DI] 
[BP]+[SI]  
[BP]+[DI]  

[SI] 
[DI] 

d16, direct 
[BX] 

[BX]+[SI] + d8 
[BX]+[DI] + d8 
[BP]+[SI] + d8 
[BP]+[DI] + d8 

[SI] + d8 
[DI] + d8 
[BP] + d8 
[Bx] + d8 

[BX]+[SI] + d16 
[BX]+[DI] + d16 
[BP]+[SI] + d16 
[BP]+[DI] + d16 

[SI] + d16 
[DI] + d16 
[BP] + d16 
[Bx] + d16 

AL 
CL 
DL 
BL 
AH 
CH 
DH 
BH 

AX 
CX 
DX 
BX 
SP 
BP 
SI 
DI 

 
 Trong đó : - d8: là toán hạng độ dời 8 bit; d16: là toán hạng độ dời 16 bit. 

   Ví dụ việc mã hoá lệnh MOV CL,[BX] như sau: 
 
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Opcode  

chuyển tới thanh ghi 
Chuyển 1 byte 

CL 

[BX] 

Hình 3.3: Mã hoá lệnh MOV CL,[BX}. 

 
 
 
 
 
 
 
Các chế độ định vị  địa chỉ 

 Các chế độ định vị địa chỉ là các cách chỉ thị vị trí các toán hạng trong các lệnh mà CPU thực 
hiện. Một bộ vi xử lý có thể có nhiều chế độ địa chỉ, các chế độ này được xác định theo cấu trúc 
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phần cứng ngay từ khi chế tạo. Cùng một nguyên tắc định vị địa chỉ, các hãng chế tạo CPU có thể 
đặt các tên gọi khác nhau. Sau đây là các chế độ địa chỉ thông dụng của các bộ vi xử lý : 
Chế độ tức thời (immediate addressing mode) 
  Trong chế độ này toán hạng là một hằng số được mã hóa ngay trong lệnh. Toán hạng tức thời 
chỉ có thể là toán hạng nguồn. 
  Ví dụ :  MOV CL,100H ; chuyển giá trị 100H vào thanh ghi CL 
        MOV [BX],10H ; chuyển 10H vào ô nhớ có địa chỉ logic DS:BX. 
Chế độ trực tiếp (direct) 

 Trong chế độ này toán hạng là địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu cần xử lý trong lệnh. Toán hạng 
còn lại trong lệnh chỉ có thể là thanh ghi, không thể cùng đồng thời là ô nhớ. Trong 8088, toán 
hạng trực tiếp sẽ là địa chỉ độ lệch (offset) của dữ liệu. 
  Ví dụ : MOV AL,[1000H] ;Chuyển nội dung ô nhớ DS:1000H vào AL 
   MOV [2009H],CX ;Chuyển nội dung CX vào hai ô nhớ liên tiếp 
        ;DS:2009H và DS:200AH. 
Chế độ trực tiếp thanh ghi (direct register) 

 Trong chế độ này các thanh ghi bên trong CPU được sử dụng để chứa dữ liệu cần xử lý trong 
lệnh. Vì thế các lệnh này có tốc độ thực hiện nhanh hơn nhiều so với các lệnh sử dụng các toán 
hạng ngoài bộ nhớ. 
 Ví dụ : MOV BX,DX ; chuyển giá trị từ DX qua BX. 
  ADD BL,CL  ; cộng giá trị của BL với giá trị trong CL. 
Chế độ gián tiếp thanh ghi (indirect register) 

 Chế độ này sử dụng các thanh ghi giữ địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu cần xử lý trong lệnh, 
toán hạng còn lại trong lệnh phải là một thanh ghi. 

 Ví dụ : MOV AH,[BX] ; chuyển nội dung ô nhớ có địa chỉ DS:BX vào AH. 
   MOV [SI],CL ; chuyển giá trị của CL vào ô nhớ có địa chỉ DS:SI. 
  Trong họ 8088/8086 chỉ có các thanh ghi BX, BP, SI, DI có thể sử dụng làm các toán hạng 
gián tiếp thanh ghi. 
Chế độ địa chỉ chỉ số (index) 
  Trong chế độ này địa chỉ của toán hạng được tính  bằng tổng số giữa 1 thanh ghi 16 bit và giá 
trị độ dời (displacement values). Phương pháp chỉ định địa chỉ này rất có lợi khi truy cập các bảng 
số liệu, lúc này các lệnh truy cập chỉ cần cung cấp giá trị độ dời trong mã lệnh của nó. 
  Với họ Intel chỉ có các thanh ghi BX, BP, SI và DI có thể sử dụng trong chế độ địa chỉ này. 
Địa chỉ đoạn tùy theo từng lệnh có thể nằm trong các thanh ghi DS hoặc ES. 
  Ví dụ : MOV CX,[BX]+10  ;chuyển nội dung hai ô nhớ liên tiếp bắt đầu  

;tại địa chỉ DS:(BX+10) vào CX. 
     MOV CX,[BX+10] ; 1 cách viết khác của lệnh trên. 
     MOV CX,10 [BX]  ; 1 cách viết khác của lệnh trên. 
Chế độ tương đối chỉ số  
  Trong chế độ này địa chỉ ô nhớ chứa toán hạng được chỉ định bằng tổng của hai thanh ghi và 
một số độ dời. Chế độ này rất tiện dụng trong việc địa chỉ hoá cho các mảng hai chiều. 

 Trong 8088, chúng ta có tất cả 4 cách viết toán hạng trong chế độ địa chỉ này bao gồm: 
 [BX]+[DI]+Disp ; [BX]+[SI]+Disp ; [BP]+[DI]+Disp ; [BP]+[SI]+Disp. 
Chế độ tương đối 
  Trong vi xử lý thông thường chế độ này được sử dụng trong các lệnh nhảy. Khi đó địa chỉ cần 
chuyển điều khiển tới sau lệnh nhảy sẽ được tính bằng khoảng cách từ vị trí lệnh nhảy tới vị trí 
cần chuyển điều khiển đến. 
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Ví dụ : JZ 03H ;chuyển điều khiển tới lệnh cách lệnh nhảy 03 byte. 
Chế độ từng bit 

 Trong chế độ này toán hạng chỉ thị trong lệnh chỉ là 1 bit của một ô nhớ hoặc một thanh ghi 
nào đó. Chế độ này rất hữu dụng trong các chương trình điều khiển, khi muốn thay đổi một ngõ 
nào đó chúng ta sẽ không cần phải cập nhật giá trị cho cả cổng chứa nó. 
 Ví dụ : SET P0.0 ;lập giá trị bit 0 của cổng 0 lên 1. 
Chế độ gián tiếp 

 Chế độ này thường sử dụng cho các cơ cấu chuyển điều khiển chương trình. Vị trí cần chuyển 
tới sẽ được chứa trong một ô nhớ, và toán hạng trong lệnh sẽ chỉ thị địa chỉ của ô nhớ chứa địa chỉ 
của ô nhớ đó. Trong 8088 chế độ này được sử dụng cho cơ chế phục vụ ngắt. 
Mô tả tập lệnh của 80286 

 Một bộ vi xử lý có tập lệnh bao gồm nhiều lệnh, các lệnh của chúng thông thường thể hiện 
cho một chức năng số cơ bản nào đó. Tuy vậy, tất cả các loại vi xử lý đều có thể chia tập lệnh của 
chúng thành ba nhóm chính là : Các lệnh di chuyển dữ liệu, các lệnh xử lý dữ liệu và các lệnh 
điều khiển chương trình. 

 Khi mô tả các lệnh sử dụng các ký hiệu sau: 
- Imm (Immediate): các toán hạng tức thời. 
- Reg (Register)    : các toán hạng trực tiếp thanh ghi. 
- Mem (Memory)   : các toán hạng bộ nhớ nói chung. 
- Mem8 (Memory 8 bit)   : các toán hạng bộ nhớ 8 bit. 
- Mem16 (Memory 16 bit)   : các toán hạng bộ nhớ 16 bit. 
- Seg. Reg (Segment Register): các thanh ghi đoạn. 
 

3.2.1. Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu 
1. Lệnh chuyển dữ liệu (Move) 

-  Cú pháp:   MOV Dest,Source 
- Thực hiện:  Dest  ← Source 
 Dữ liệu được chép từ toán hạng nguồn (Source) tới toán hạng đích (Dest). Chú ý lệnh không 

làm thay đổi toán hạng nguồn, chỉ làm thay đổi toán hạng đích. 
- Các toán hạng sử dụng trong lệnh mô tả trong bảng sau: 

 
Dest Source Ví dụ 

Reg 
Reg 
Reg 
Mem 
Mem 
Seg.Reg 
Seg.Reg 

Reg 
Mem 
Imm 
Reg 
Imm 
Reg16 
Mem16 
 

MOV AH,BH 
MOV CL,[1000H] 
MOV DH,10 
MOV Table,BX 
MOV X1,25H 
MOV DS,AX 
MOV ES,X2 

 
- Chú ý một số trường hợp không sử dụng được trong lệnh này bao gồm: 

 +  Không chuyển dữ liệu trực tiếp giữa hai ô nhớ. 
    + Không chuyển giá trị tức thời (Imm) vào thanh ghi đoạn. 

 + Không chuyển dữ liệu giữa hai thanh ghi đoạn. 
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 + Không dùng thanh ghi CS làm toán hạng đích. 
2. Lệnh chuyển đổi dữ liệu (Exchange) 

- Cú pháp: XCHG Dest,Source 
- Thực hiện: Dest ↔ Source 

  Dữ liệu được chuyển đổi giữa hai toán hạng đích và nguồn, tức là sau khi thực hiện cả toán 
hạng đích và toán hạng nguồn đều thay đổi. 

- Các trường hợp sử dụng trong lệnh: 
 

Dest Source Ví dụ 
AX 
Mem 
Reg 
 

Reg 
Reg 
Reg 

XCHG AX,BX 
XCHG SUM,BX 
XCHG CL,DL 

 
3. Lệnh lấy dữ trong bảng vào AL 

- Cú pháp: XLAT  
- Thực hiện: AL ← [DS*10H+BX+AL] 
 Lấy giá trị thứ n trong bảng dữ liệu vào thanh ghi AL, với BX giữ địa chỉ đầu bảng, AL giữ 

khoảng cách từ đầu bảng tới giá trị cần lấy. 
4. Lệnh nạp địa chỉ tác động vào thanh ghi.(Load Effective Address to Register) 

- Cú pháp: LEA Reg16,X1  ;X1 là tên biến cần lấy địa chỉ. 
- Thực hiện: Reg16  ← Địa chỉ tác động của biến X1. 
 Lấy địa chỉ offset của biến X1 vào một thanh ghi 16 bit. 

5. Nạp con trỏ bộ nhớ vào thanh ghi DS (Load Pointer to DS) 
- Cú pháp: LDS Reg16,X 
- Thực hiện: DS ← Seg.X 

  Reg16 ← Off.X 
Lấy địa chỉ đoạn của biến X vào thanh ghi DS và lấy địa chỉ tác động vào thanh ghi 16 bit. 

6. Lệnh nạp con trỏ bộ nhớ vào thanh ghi ES 
- Cú pháp:   LES Reg16,Var 
- Thực hiện: ES ← Seg.Var 

  Reg16 ← Off.Var 
7. Lệnh cất dữ liệu vào ngăn xếp 
  -  Cú pháp: PUSH Source 

Toán hạng Source trong lệnh có thể là một biến bộ nhớ hoặc một biến thanh ghi. Cất thanh ghi 
cờ vào đỉnh ngăn xếp sử dụng lệnh PUSHF. 

- Thực hiện: Cất dữ liệu chỉ thị bởi toán hạng nguồn vào đỉnh ngăn xếp và tự động giảm con 
trỏ ngăn xếp tuỳ theo số byte của toán hạng nguồn. 

Ví dụ : PUSH AX sẽ thực hiện các thao tác sau 
  [SS*10H+(SP-1)] ← AH 
  [SS*10H+(SP-2)] ← AL 
  SP ← SP-2 

8. Lệnh lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp 
- Cú pháp: POP Dest  
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Toán hạng đích trong lệnh cũng có thể là một toán hạng bộ nhớ hoặc một thanh ghi. Phục hồi 
thanh ghi cờ từ đỉnh ngăn xếp sử dụng lệnh POPF. 

- Thực hiện: Lấy dữ liệu từ đỉnh ngăn xếp ra toán hạng đích và tăng giá trị của SP lên một 
lượng tương ứng với số byte chứa được trong toán hạng đích. 
9. Các lệnh truy cập cổng 

 Lệnh nhập (input): 
 IN Acc,Port 

   IN Acc,[DX] 
Lệnh xuất (output): 

  OUT Port,Acc 
  OUT [DX],Acc 

Với:  Port là địa chỉ cổng vào ra truy xuất dữ liệu. 
 [DX] là toán hạng gián tiếp thanh ghi chứa địa chỉ cổng. 
 Acc là thanh ghi chứa (AX nếu truy xuất từ, AL nếu truy xuất byte). 
 
3.2.2. Các lệnh xử lý dữ liệu 

 Các lệnh xử lý dữ liệu ngoài kết quả lệnh chứa trong toán hạng đích, trạng thái của kết quả đó 
còn làm ảnh hưởng tới các cờ trạng thái trong thanh chi cờ. 
1. Các lệnh cộng 

• Cộng (Add) 
- Cú pháp: ADD Dest,Source 
- Thực hiện: Dest  ← Dest+Source 

  CF ← Bit tràn của kết quả. 
- Các toán hạng sử dụng trong lệnh: 

 
Dest Source Ví dụ 

Reg 
Reg 
Mem 
Reg 
Mem 
 

Reg 
Mem 
Reg 
Imm 
Imm 
 

ADD AX,BX 
ADD BX,VAR 
ADD SUM,DX 
ADD CL,09 
ADD SUM,10 

 
• Cộng có nhớ : (Add with Carry) 
- Cú pháp: ADC Dest,Source 
- Thực hiện: Dest ← Dest+Source+CF 
- Các toán hạng sử dụng trong lệnh giống như lệnh cộng. 
• Lệnh  tăng (Increment) 
- Cú pháp: INC Dest 
- Thực hiện: Dest ← Dest+1 
- Toán hạng đích sử dụng trong lệnh có thể là một thanh ghi hoặc một ô nhớ. 
• Chỉnh thập phân cho lệnh cộng (Decimal Adjust for Add) 
- Cú pháp:  DAA 
- Thực hiện: kết quả của lệnh cộng đặt ngay trước lệnh chỉnh thập phân sẽ được điều chỉnh từ 

dạng nhị phân thông thường thành dạng BCD nén. Giá trị tràn khỏi thanh chứa sẽ lưu trong CF. 
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 Để có kết quả đúng, các toán hạng sử dụng trong lệnh cộng trước DAA phải ở dạng thập 
phân nén và kết quả phải nằm trong thanh ghi AL. 

• Chỉnh ASCII cho lệnh cộng (ASCII Adjust for Add) 
- Cú pháp: AAA 
- Thực hiện: Điều chỉnh lại giá trị ASCII cho lệnh cộng ngay phía trước. Để có kết quả 

đúng, các toán hạng của lệnh cộng phải dưới dạng mã ASCII. 
2. Các lệnh trừ (Subtract) 

 Hoàn toàn tương tự với các lệnh cộng, 8088 có các lệnh trừ tương đương. 
• Trừ :  SUB Dest,Source 
• Trừ có nhớ :  SBB Dest,Source 
• Giảm:   DEC Dest 
• Lấy bù 2:  NEG Dest 
• Chỉnh thập phân cho phép trừ : DAS 
• Chỉnh ASCII cho phép trừ :   AAS 

3. Các lệnh nhân (multiply) 
• Lệnh nhân. 
- Cú pháp: MUL Source 
- Thực hiện: AX ← AL *  Source8 ; khi toán hạng nguồn 8 bit 
  DX AX ← AX * Source16 ; khi toán hạng nguồn 16 bit 
• Lệnh nhân số nguyên có dấu: 
- Cú pháp: IMUL Source 
- Thực hiện: tương tư như lệnh nhân thường nhưng với các số nguyên, kết quả sẽ là một số 

nguyên. 
 Ngoài ra còn có các lệnh nhân số nguyên có dấu khác như: 

 IMUL Reg,Imm  ; Reg16 ← Reg16 * Imm 
  IMUL Reg,Source,Imm8 ; Reg16 ← Source16 * Imm8 
• Lệnh chỉnh ASCII cho phép nhân. 
- Cú pháp: AAM 
- Lệnh này chỉ thực hiện đúng cho phép nhân số BCD nén 8 bit kết quả trong AL. 

4. Các lệnh chia (Division) 
  Tương tự như các lệnh nhân, 8088 có các lệnh chia như sau: 

• Chia: DIV Source 
  Với Source 8 bit, số bị chia trong AX thương số trong AL, số dư trong AH. 
  Với Source 16 bit, số bị chia trong DX AX, thương chứa trong AX, số dư chứa trong DX. 

• Chia số nguyên có dấu: IDIV Source 
• Chỉnh ASCII cho phép chia: AAD 

5. Các lệnh logic 
  Các lệnh logic thực hiện với các toán hạng 8 và 16 bit với việc thực hiện phép logic từng bit 
tương ứng trong hai toán hạng. Các lệnh logic bao gồm: 

• AND Dest,Source 
• OR Dest,Source 
• XOR Dest,Source 
• NOT Dest 

  Các toán hạng sử dụng trong các lệnh logic trên bao gồm: 
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Dest Source 

Reg 
Reg 
Mem 
Reg 
Mem 
 

Reg 
Mem 
Reg 
Imm 
Imm  

 
  Riêng lệnh NOT chỉ có một toán hạng đích, toán hạng này có thể là một thanh ghi hoặc một ô 
nhớ. 
6. Các lệnh quay dịch dữ liệu 

 Trong các lệnh quay, dịch toán hạng đích (Dest) là bộ nhớ hoặc thanh ghi sẽ quay hoặc dịch 
các bit đi số lần chỉ thị bằng số đếm (Count) chỉ thị trong lệnh. Số đếm count chỉ có thể bằng 1 
hoặc chứa trong CL. 

• Dịch trái logic (Shift Logic Left). 
- Cú pháp: SHL Dest,Count 
- Thực hiện: các bit của toán hạng đích sẽ được dịch về phía trái count lần, sau mỗi lần dịch 

bit thứ  i sẽ thay thế bit thứ (i+1), bit có trọng số cao nhất sẽ được dịch ra cờ nhớ (CF), và bit có 
trong số thấp nhất sẽ được thay thế bằng số 0. Phép dịch trái logic có thể biểu diễn trên hình 3.4. 
 
  Dn D0 0 CF 

Hình 3.4: Hoạt động của lệnh SHL Dest,Count. 
 
 

• Dịch trái số học (Shift Arithmetic Left). 
- Cú pháp:  SAL Dest,Count 
- Thực hiện: tương tự như lệnh dịch trái logic, chỉ khác ở chỗ bit có trong số cao nhất trong 

toán hạng đích không thay đổi sau khi thực hiện lệnh. 
 Tương tự có các lệnh dịch phải logic và dịch phải số học: 

   SHR Dest,Count ;dịch phải logic. 
   SAR Dest,Count ;dịch phải số học. 
 

Dn D0CF 

Hình 3.5: Hoạt động của lệnh ROL Dest,Count.

 
 
 
 

• Quay trái (Rote Left) 
- Cú pháp: ROL Dest,Count 
- Thực hiện: tương tự như lệnh dịch trái logic nhưng bit có trọng số cao nhất được chuyển 

trở về thay cho bit có trọng số thấp nhất trong toán hạng Dest. Có thể mô tả hoạt động của lệnh 
trên hình 3.5. 

• Quay phải (Rote Right). 
- Cú pháp: ROR Dest,Count 
- Thực hiện: tương tự lệnh ROL như chiều quay đổi về bên phải. 
• Quay trái qua cờ nhớ. 
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- Cú pháp: RCL Dest,Count 
- Thực hiện: Tương tự lệnh quay trái nhưng cả cờ nhớ đều tham gia vào vòng quay. Có thể 

mô tả hoạt động của lệnh này trên hình 3.6. 
 

Hình 3.6: Hoạt động của lệnh RCL Dest,Count. 

Dn D0 CF  
 
 
 

• Quay phải qua cờ nhớ. 
- Cú pháp: RCR Dest,Count 
- Thực hiện: giống như lệnh quay trái qua cờ nhớ (RCL), nhưng với chiều quay ngược lại. 

7. Lệnh so sánh 
- Cú pháp: CMP Dest,Source 
- Thực hiện: Dest – Source → tác động lên các cờ trạng thái. 

  Phép trừ không làm thay đổi các toán hạng trong lệnh, nhưng trạng thái của nó được thông 
báo lệnh các cờ trạng thái. Các toán hạng sử dụng trong lệnh bao gồm. 
 

Dest Source 
Reg 
Reg 
Reg 
Mem 

Reg 
Mem 
Imm 
Imm  

 
8. Các lệnh xử lý chuỗi dữ liệu 

• Di chuyển chuỗi theo byte (Move string byte) 
- Cú pháp: MOVSB 
- Thực hiện:  [ES*10H + DI] ← [DS * 10H + SI] 

SI ← SI ± 1 
DI ← DI ± 1 

 Dấu cộng khi cờ DF = 1, dấu trừ khi cờ DF  = 0. 
• Di chuyển chuỗi theo byte (Move string byte) 
- Cú pháp: MOVSW 
- Thực hiện:  [ES*10H + DI] ← [DS * 10H + SI] 

[ES*10H + DI + 1] ← [DS * 10H + SI + 1] 
SI ← SI ± 2 
DI ← DI ± 2 

• So sánh chuỗi theo byte (compare string byte) 
- Cú pháp: CMPSB 
- Thực hiện:  [DS*10H + DI] - [ES * 10H + SI] 

SI ← SI ± 1 
DI ← DI ± 1 

 Dấu cộng khi cờ DF = 1, dấu trừ khi cờ DF  = 0. 
• So sánh chuỗi theo từ (Compare String Word) 
- Cú pháp: CMPSW 
- Thực hiện:  [DS*10H + DI] - [ES * 10H + SI] 
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SI ← SI ± 2 
DI ← DI ± 2 

• Quét chuỗi theo byte (Scan String Byte): Xác định ký tự chỉ định trước trong chuỗi 
- Cú pháp: SCASB 
- Thực hiện:  AL - [DS*10H + DI] 

DI ← DI ± 1 
• Quét chuỗi theo từ (Scan String Word) 
- Cú pháp: SCASW 
- Thực hiện:  AX - [DS*10H + DI] 

DI ← DI ± 2 
• Nạp chuỗi theo byte (Load String Byte) 
- Cú pháp: LODSB 
- Thực hiện:  AL ← [DS*10H + SI] 

SI ← SI ± 1 
• Nạp chuỗi theo từ (Load String Word) 
- Cú pháp: LODSW 
- Thực hiện:  AX ← [DS*10H + SI] 

SI ← SI ± 2 
• Lưu chuỗi theo byte (Store String Byte) 
- Cú pháp: STOSB 
- Thực hiện:  [ES*10H + DI] ← AL 

DI ← DI ± 1 
• Lưu chuỗi theo từ (Store String Word) 
- Cú pháp: STOSW 
- Thực hiện:  [ES*10H + DI] ← AX 

DI ← DI ± 2 
• Các lệnh lặp chuỗi: Các lệnh lặp chuỗi thực hiện các lệnh về chuỗi, nhưng lặp lại CX lần, 

hoặc cho đến khi thoả mãn điều kiện. Các lệnh này bao gồm: 
- Các lệnh: 

REP MOVSB 
REP MOVSW 
REP STOSB 
REP STOSW ; các lệnh này được lặp lại cho đến khi CX = 0 

 - Các lệnh: 
 REPE  CMPS hoặc REPZ  CMPS 
 REPE  SCAS hoặc REPZ  SCAS  

Lặp lại cho đến khi ZF = 1 hoặc CX = 0. 
- Các lệnh: 
 REPNE  CMPS hoặc REPNZ  CMPS 
 REPNE  SCAS hoặc REPNZ  SCAS  

Lặp lại cho đến khi ZF = 0 hoặc CX = 0. 
 
 
 

    60



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 3: Lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý intel. 

3.2.3.  Các lệnh điều khiển chương trình 
1. Các lệnh điều khiển cờ 

• Lệnh chuyển giá trị thanh ghi cờ vào thanh ghi AH (Load AH with Flag). 
- Cú pháp: LAHF 
- Thực hiện: AH ← F 
• Phục hồi giá trị của thanh ghi cờ từ thanh ghi AH (Store AH into Flags). 
- Cú pháp: SAHF 
- Thực hiện: F ← AH 
• Xoá cờ nhớ : CLC 
• Lập cờ nhớ : STC 
• Lấy bù cờ nhớ : CMC 
• Xóa cờ ngắt : CLI 
• Lập cờ ngắt : STI 

2. Các lệnh nhảy 
• Nhảy không điều kiện (JMP) 
- Cú pháp: JMP tác_tố. 
- Thực hiện: chuyển điều khiển chương trình tới vị trí xác định bởi tác tố chỉ thị trong lệnh. 
- Tác tố = Short - Label; Near – Label; Far – Label; Mem16; Reg16; Mem32. 

   + Với  Short – label và Near – Label: lệnh sẽ chuyển điều khiển tới nhãn cách lệnh nhảy 
trong khoảng từ –128 tới 127 byte. Toán hạng sử dụng sẽ tính theo chế độ tương đối, chỉ có giá 
trị IP thay đổi, CS không thay đổi. 

 + Với Mem16 và Reg16: lệnh sẽ chuyển điều khiển tương đối trong khoảng từ – 32768 tới 
32767. Cũng chỉ có giá trị trong IP bị thay đổi. 

 + Với Mem32 và Far – Label: lệnh sẽ chuyển điều khiển qua đoạn 64KB khác của bộ nhớ. Cả 
CS và IP đều được gán giá trị mới. 

• Nhảy có điều kiện 
  Các lệnh nhảy có điều kiện sẽ thực hiện việc chuyển điều khiển khi điều kiện chỉ thị trong 
lệnh được thoả mãn, nếu điều kiện không thoả lệnh kế tiếp trong chương trình sẽ được thực hiện. 
Các lệnh này thực hiện việc chuyển điều khiển tương đối trong khoảng – 128 tớ 127 byte. 
  Các điều kiện sử dụng trong các lệnh này bao gồm: 

- A: Lớn hơn (Above). 
- B: Nhỏ hơn (Below). 
- E: Bằng (Equal). 
- NA: không lớn hơn. 
- NB: không nhỏ hơn. 
- NE: không bằng. 
- AE: lớn hơn hoặc bằng. 
- BE: Nhỏ hơn hoặc bằng. 
- NAE: không lớn hơn hoặc bằng 
- NBE: Không nhỏ hơn hoặc bằng. 
- C: CF = 1; NC: CF = 0; Z: ZF = 1; NZ: ZF = 0; S: SF = 1; NS: SF = 0; P: lẻ; PE: chẵn; O: 
OF = 1; NO: OF = 0. 

- CXZ: nhảy nếu CX bằng 0 . 
 Khi thực hiện việc so sánh các số có dấu còn có các điều kiện như: 
- L: nhỏ hơn (Less Than). 
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- G: lớn hơn (Great than). 
- LE: nhỏ hơn hoặc bằng. 
- GE: lớn hơn hoặc bằng. 
- NLE: không nhỏ hơn hoặc bằng. 
- NGE: không lớn hơn hoặc bằng. 

   Với các điều kiện trên 8088 có các lệnh nhảy có điều kiện sau: 
JB Nhãn; JNAE Nhãn; JC Nhãn; JAE Nhãn; JNB Nhãn; JNC Nhãn; JBE nhãn; JNA Nhãn; 

JNBE nhãn; JA Nhãn; JE Nhãn; JZ Nhãn; JNE Nhãn; JNZ Nhãn; JS Nhãn; JNS Nhãn; JO Nhãn; 
JNP Nhãn; JP Nhãn; JPE Nhãn; JNP Nhãn; JPO Nhãn; JCXZ Nhãn; JL Nhãn; JNGE Nhãn; JG 
Nhãn; JNLE Nhãn; JLE Nhãn; JNG Nhãn; JGE Nhãn; JNL Nhãn. 
3. Các lệnh cho chương trình con 

• Các lệnh gọi chương trình con 
- Cú pháp: CALL tác_tố. 
- Các tác tố trong lệnh tương tự như trong lệnh nhảy không điều kiện bao gồm: Near – 
Proc; Far – Proc; Mem16; Reg16; Mem32. 

- Thực hiện: cất giá trị CS và IP vào đỉnh ngăn xếp (trong các lệnh gọi xa, trong các lệnh 
gọi gần chỉ cất IP vào ngăn xếp), và chuyển điều khiển chương trình tới nhãn chỉ thị bởi tác 
tố trong lệnh. 
• Các lệnh trở về từ chương trình con (Return) 
RET ; địa chỉ quay về từ chương trình con được lấy tại đỉnh ngăn xếp. 
RET Disp16; địa chỉ quay về từ chương trình con được lấy tại vị trí có địa chỉ bằng đỉnh ngăn 
xếp cộng với số độ dời chỉ thị bởi toán hạng Disp16 trong lệnh. 

4. Các lệnh vòng lặp 
• LOOP Short – Label; giảm CX đi 1 và nhảy tương đối tới vị trí xác định bởi Short – Label 

nếu CX≠0 . Nếu CX = 0 lệnh kế tiếp trong chương trình sẽ được thực hiện. 
• LOOPE hoặc LOOPZ Short – Label; giảm CX đi 1 và chuyển điều khiển chương trình 

nếu CX ≠ 0 và ZF ≠ 0. 
• LOOPNE hoặc LOOPNZ Short – Label; giảm CX đi 1 và chuyển điều khiển chương trình 

nếu CX ≠ 0 và ZF = 0. 
 

3.3. LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CHO HỆ VI XỬ LÝ INTEL 
 
Một số  ngắt của DOS 
  Khi lập trình bằng hợp ngữ trên các máy vi tính IBM PC, để đơn giản có thể sử dụng các 
chương trình điều khiển thiết bị sẵn có của BIOS và DOS. Ít nhất trước hết cũng cần chấp nhận 
các thủ tục có sẵn này để sử dụng được các thiết bị giao tiếp cơ bản với máy tính như bàn phím, 
màn hình trong bước đầu lập trình. Còn khi đã có đầy đủ các kiến thức về hợp ngữ, cũng như về 
cấu trúc phần cứng máy tính chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các chương trình điều khiển các 
thiết bị bằng các lệnh gợi nhớ căn bản trong tập lệnh, hoặc viết các chương trình điều khiển thiết 
bị cho các hệ thống phần cứng của riêng mình. 
  BIOS (Base Input Output System) là chương trình trong bộ nhớ ROM, nó sẽ được thực hiện 
trước tiên ngay khi khởi động máy. BIOS sẽ kiểm tra các thiết bị cơ bản trong hệ thống sau đó nó 
chuyển điều khiển cho hệ điều hành. Hệ điều hành thông dụng khi máy tính mới ra đời là DOS 
(Disk Operation System). Trong DOS và BIOS có các chương trình con viết sẵn cho việc điều 
khiển các thiết bị. Để sử dụng chúng trong chương trình hợp ngữ chúng ta dùng lời gọi ngắt mềm 
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(INT) kèm theo số hiệu ngắt. Các số hiệu ngắt được qui định sẵn cho các thiết bị, mỗi ngắt sẽ có 
các qui định khác nhau về các biến vào và ra khi thực hiện. Sau đây là mô tả về một số ngắt 
thường sử dụng trong chương trình hợp ngữ.  
- Ngắt 20H dành riêng để kết thúc chương trình loại .COM. Hàm này ra lệnh cho hệ điều hành 

kết thúc chương trình đang chạy và chuyển điều khiển về cho chương trình gọi. 
- Ngắt 21H: 
 Hàm 01H: đọc một ký tự từ bàn phím 

  Một ký tự sẽ được đọc vào từ bàn phím và hiện lên màn hình. Nếu tại thời điểm gọi hàm chưa 
có ký tự sẵn sàng, thì hàm sẽ đợi cho tới khi có phím được nhấn. 
 Vào: AH = 01 
 Ra: AL chứa mã ASCII của phím nhấn  

  Khi nhận được các ký tự có mã mở rộng AL = 0. Lúc này có thể gọi hàm một lần nữa để đọc 
được mã mở rộng. 
  Khi ký tự vào là Ctrl – C (mã ASCII là 3) ngắt 23H sẽ được gọi trả điều khiển về DOS. 
  Ngoài AL, nội dung các thanh ghi khác không bị thay đổi sau khi gọi hàm. 
  Ví dụ khi gọi hàm này có thể viết: 
  MOV AH,02 
  INT 21H 
Hàm 02H: Hiện một ký tự lên màn hình. 

  Hàm này cho phép hiện một ký tự lên màn hình 
  Vào:  AH = 02 
            DL chứa mã ASCII của ký tự cần hiển thị. 
  Ra: không. 

  Tất cả các thanh ghi không bị thay đổi sau khi gọi hàm, các mã đặc biệt như Backspace (xoá 
ký tự trước), Carriage Return (về đầu hàng) và Line Feed (xuống hàng) sẽ được ghi trên màn hình 
dưới dạng lệnh. 
Hàm 09: Hiện chuỗi ký tự lên màn hình. 
 Vào: AH = 09 
          DX chứa địa chỉ offset của chuỗi cần hiển thị. 
 Ra:không 

  Chuỗi ký tự cần đặt trong bộ nhớ dưới dạng một chuỗi các byte ASCII, kết thúc là ký tự ‘$’ 
(mã ASCII là 36). Các mã đặc biệt như Backspace (xoá ký tự trước), Carriage Return (về đầu 
hàng) và Line Feed (xuống hàng) sẽ được ghi trên màn hình dưới dạng lệnh. Chỉ có AL bị thay 
đổi sau khi gọi hàm. 
Hàm 4CH: kết thúc chương trình loại .EXE. 

  Hàm này kết thúc chương trình và truyền về một mã lỗi, chương trình gọi có thể nhận được 
mã lỗi này bằng cách gọi hàm 4DH, bộ nhớ RAM cho chương trình chiếm sẽ được giải phóng. 
 
3.3.1. Lập trình chuyển mảng dữ liệu 

Để chuyển một mảng dữ liệu từ vị trí này qua vị trí khác, trước hết cần một thanh ghi giữ địa 
chỉ nguồn và một thanh giữ địa chỉ đích của các vùng nhớ dữ liệu, dữ liệu sẽ được đọc từ vùng 
nhớ nguồn vào thanh ghi của CPU và ghi ra vùng nhớ đích sử dụng các thanh ghi địa chỉ. Sau đó 
các thanh ghi địa chỉ được tăng lên để chuẩn bị cho chu kỳ chuyển dữ liệu kế tiếp. Quá trình trên 
được lặp lại cho đến khi gặp điều kiện kết thúc. Điều kiện kết thúc có thể là giảm hết số đếm ký tự 
trong chuỗi hoặc gặp ký tự kết thúc chuỗi. 
Ví dụ : Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 
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- Khai báo chuỗi ký tự ASCII ‘A1B2C3D4E5F6G7H8I9K0’ 
- Chuyển chuỗi dữ liệu trên tới bộ nhớ màn hình bắt đầu tại địa chỉ B8000H. 

 Giải : 
  .Model Tiny 
  .Code 
 Start: Jmp begin 
  St DB ‘A1B2C3D4E5F6G7H8I9’ 
 Begin: 

Mov es,0b800H ;ES giữ địa chỉ segment của vùng nhớ đích. 
  Mov di,0   ;DI giữ địa chỉ offset của vùng nhớ đích. 

Lea si,St   ;SI giữ địa chỉ offset của chuỗi dữ liệu nguồn, DS giữ địa chỉ segment. 
Std     ;lập cờ định hướng DF để chuyển dữ liệu theo chiều địa chỉ tăng 
Mov cx,20   ;chuyển 20 ký tự 

 LoopMove: 
  Movsb    ;chuyển một byte dữ liệu, tăng các thanh ghi SI và DI. 
  Loop LoopMove ;lặp lại cho đến khi chuyển hết CX ký tự. 
  Int 20h 
 End start 
 
3.3.2. Lập trình chuyển đổi mã 

Các mã sử dụng thông dụng trong các hệ thống vi xử lý bao gồm: mã nhị phân, hexa, thập 
phân và ASCII…. Việc chuyển đổi giữa các loại mã này có thể sử dụng hai nguyên tắc chính: Khi 
quan hệ giữa các mã có luật sẽ sử dụng các công thức tính toán theo luật. Khi quan hệ giữa các mã 
không có luật, thực hiện việc chuyển đổi mã bằng cách tra các bảng dữ liệu được định nghĩa 
trước. 
 Ví dụ: Viết chương trình chay trên máy tính thực hiện các công việc sau: 
- Nhập vào từ bàn phím một số Hexa từ 0 đến F. 
- Hiển thị mã ASCII tương ứng. 
- Hiển thị giá trị nhị phân tương ứng dưới dạng 8 bit. 
- Hiển thị giá trị thập phân tương ứng. 
- Hiển thị trên dòng tiếp theo mã LED 7 đoạn kathode chung tương ứng. 

Giả sử: Nhấn ‘D’ 
Màn hình hiện D. 
Dòng tiếp theo hiện 43H là mả ASCII của phím D. 
Dòng tiếp theo hiện 00001101 = 0DH 
Dòng tiếp theo hiện 13 = 0DH 

Giải : 
 Để nhập một ký tự từ bàn phím có thể sử dụng hàm 01 của ngắt 21H, kết quả trả về trong 
thanh ghi AL = 43H là mã ASCII tương ứng của ký tự D, màn hình sẽ hiển thị ‘D’.  

Để hiện thị lên màn hình có thể sử dụng hàm 02 ngắt 21H với thanh ghi DL chứa mã ASCII 
của ký tự muốn hiện, như vậy cần hiện tuần tự hai mã 34H và 33H là mã ASCII của số 4 và số 3. 

Để hiển thị mã nhị phân cần đổi mã ASCII thành số Hex, bằng cách trừ đi 30H với các ký tự 
số từ 0 đến 9 và trừ đi 37H với các ký tự chữ từ A tới F, sau đó hiện tuần tự từng bit của số Hex 
này lên màn hình. 

Để hiển thị giá trị thập phân, cần đổi giá trị HEX thành thập phân bằng cách chia cho 10, 
thương số sẽ là số hàng chục, số dư sẽ là hàng đơn vị. 

    64



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 3: Lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý intel. 

Để đồi thành mã LED 7 đoạn có thể định nghĩa trước bẳng mã LED tương ứng với các  số từ 
0 tới F, sau đó có thể dùng lệnh XLAT để tra mã tương ứng với số Hex đó. 

.Model Small 

.Stack 100h 

.Data  
CR equ 0dh 
LF equ 0ah 
Tb1 db CR, LF, ‘Nhap vao mot số HEX (0 – F) : $’ 
Tb2 db CR, LF, ‘Ma ASCII tuong ung la: $’ 
Tb3 db CR, LF, ‘Ma nhi phan tuong ung là : $’ 
Tb4 db CR, LF, ‘Ma thap phan tuong ung là : $’ 
Tb5 db CR, LF, ‘Ma LED 7 đoan tuong ung là : $’ 
MaAscii db ? 
MaHex   db ? 
MaLed   db ? 
LedTable db 0fch,60h,0dah,0f2h,6eh,0b6h,0beh,0e0h,0feh,0f6h 
.Code 

Main proc 
Mov ax,@data   ;khởi tạo ds 
Mov ds,ax    
Mov ah,09   ;hiện thông báo nhập ký tự  
Lea dx,tb1 
Int 21h     

NHAP:Mov ah,01   ; nhập ký tự từ bàn phím 
Int 21h   
Mov MaAscii,al ;cất vào biến MaAscii trong bộ nhớ  
Call ASCII   ;gọi chương trình hiển thị mã Ascii 
Call BINARY  ;gọi chương trình hiển thị mã nhị phân 
Call DECIMAL ;gọi chương trình hiển thị thập phân 
Call LED7   ;gọi chương trình hiển thị mã LED 7 đoạn 
mov ax,4c00h   ; trở về DOS 
int 21h 

Main endp 
ASCII proc near 

Mov ah,09   ;hiện thông báo hiện mã ASCII  
Lea dx,tb2 
Int 21h    
Shr al,4    ;dịch phải để lấy 4 bit cao mã ASCII của ký tự 
Add al,30H   ;đổi thành mã ASCII   
Mov dl,al 
Call Hien   ;Hiện lên màn hình. 
Mov al,MaAscii ;Lấy lại mã ASCII của ký tự 
And al,0fH   ;che 4 bit cao để lấy 4 bit thấp mã ASCII của ký tự 
Add al,30H   ; Đổi 4 bit thấp thành mã ASCII của nó để hiển thị 
Mov dl,al 
Call Hien   ;gọi chương trình hiển thị 
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Ret 
ASCII endp 
BINATY proc near 
  Mov ah,09   ;Hiển thị thông báo hiện mã nhị phân 
  Lea dx,Tb3 

Mov al,MaAscii 
Cmp al,39H  ;kiểm tra xem có phải là phím số không 
Ja CHU   ;chuyển điều khiển nếu là chữ 
Sub al,30H   ;Nếu là số thì trừ đi 30H 
Jmp BIN   

CHU: Sub al,37H   ;nếu là ký tự chữ A- F thì trừ đi 37H 
BIN: Mov MaHex,al  ;cất mã hex của ký tự vào biến MaHex 

Mov cx,8   ;dịch 8 lần để hiển thị 8 bit 
DICH: Shl al,1 
  Jc bit1 
  Mov dl,30H  ;bit 0 thì hiện số 0 lên màn hình 
  Call Hien 
  Jmp Lap 
Bit1: Mov dl,31H  ;bit 1 thì hiện số 1 lên màn hình 
  Call Hien 
Lap: Loop DICH 
  Ret 
BINARY endp 
DECIMAL proc near 
  Mov ah,09   ;hiển thị thông báo hiên mã thập phân 
  Lea dx,tb4 
  Int 21H 
  Mov al,MaHex   
  Div 10    ;chia 10 để đồi thành giá trị thập phân 
  Add al,30H   ;đổi hàng chục thành mã Ascii để hiển thị 
  Mov dl,al    
  Call Hien 
  Add ah,30H  ;đổi hàng đơn vị thành mã Ascii để hiển thị 
  Mov dl,ah 
  Call Hien 

Ret 
LED7 proc near 
  Mov ah,09 
  Lea dx,Tb5    ;hiển thị thông báo hiện mã LED 
  Int 21H 
  Mov al,MaHex   ;lấy mã Hex của ký tự để hiển thị 
  Lea dx,LedTable  ;DX giữ địa chỉ offset của bảng mã LED 7 đoạn 
  Xlat     ;đổi mã Hex thành mã LED 7 đoạn tương ứng. 
  Mov MaLed,al   ;Cất tạm mã LED vào biến MaLed 
  Shr al,4    ;lấy 4 bit cao của mã LED 7 đoạn để hiển thị. 
  Call Hex_Ascii  ;đổi 4 bit giá trị Hex của mã LED thành mã ASCII đề hiển thị 
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  Mov dl,al 
  Call Hien   ;hiển thị lên màn hình 
  Mov al,MaLed 
  And al,0fH   ;Lấy 4 bit thấp của mã LED 
  Call Hex_Ascii  ; đổi thành mã ASCII để hiển thị 
  Mov dl,al 
  Call Hien 
  Ret 
LED7  endp 
Hex_Ascii proc near 

Cmp al,9   ;so sánh để xác định 4 bit cao là số từ 0 – 9 hay từ A - F 
  Ja doichu   ;chuyển điều khiển nếu là chữ 
  Add al,30H   ;nếu là số thì cộng thêm với 30H thành mã Ascii tương ứng 
  Jmp EndH_A 
Doichu:Add al,37H  ;nếu là chữ thì cộng thêm 37H 
EndH_A:ret 
Hex_Ascii endp 
Hien proc near 
  Mov ah,02   ;hiện lên màn hình bằng hàm 02 ngắt 21H 
  Int 21H 
  Ret 
Hien endp   
 End main 
 
3.3.3. Lập trình điều khiển ngoại vi 

Trong hệ thống vi xử lý việc lập trình điều khiển ngoại vi thông thường được thực hiện bằng 
các lệnh IN và OUT. Lệnh IN sử dụng đọc dữ liệu từ các cổng vào, công OUT sử dụng ghi dữ liệu 
tới các cổng ra. 
 Ví dụ: Giả sử cổng máy in của máy tính giao tiếp ngõ ra với 8 LED với địa chỉ cổng 378H, bốn 
phím nhấn tại công có địa chỉ 379H như trên hình 3.13. Viết chương trình thực hiện các công việc 
sau: 
- Kiểm tra phím nhấn và hiển thị các số 0 – 3 tương ứng với phím được nhấn. 
- Làm sáng tắt các LED tương ứng khi nhấn các phím từ 0 – 7 tương ứng trên bàn phím. 

Giải : 
 .Model Tiny 
.Code 

    Start: Jmp Begin 
Tb1 db 0ah,0dh,’Nhap so thu nhat: $’ 
Tb2 db 0ah,0dh, ‘Nhap so thu hai  : $’ 
Tb3 db 0ah, 0dh, ‘Tong cua hai so ? va ? la: $’ 
MaLed DB 0ffh 
SoHien DB 00000001B,00000010B,00000100B,00001000B,00010000B,00100000B 
        01000000B,10000000B 
Tong DB ??’$’ 

Phim:   In al,379H   ;nhập dữ liệu từ cổng phím nhấn 
   And al,0fh   ;che 4 bit cao không có dữ liệu 
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   Cmp al,0fh   ;nếu tất cả các bit bằng 1 thì không có phím nhấn 
   Je KhongCoPhim 
   Mov dl,0   ;DL tương đương với phím nhấn 0 - 3 
Dich:  Shr al,1 
   Jnc CoPhim  ;Cờ C = 0 tìm được phím 
   Inc dl    ;chưa có bit bằng 0 thì tăng DL 
   Jmp Dich 
CoPhim: add dl,30H   ;cộng với 30H để đổi thành mã ASCII 
   Mov ah,02   ;Hiển thị lên màn hình 
   Int 21h 
KhongCoPhim:Ret 
 
LED:   Mov ah,01   ;Đọc bàn phím 
   Int 21h 
   Cmp al,30h   ;so sánh với 0 
   Jb thoat   ;nhỏ hơn 0 thì thoát 
   Cmp al,37h   ;so sánh với số 7 
   Ja thoat    ;lớn hơn 7 thì thoát 

Mov dx,378h  ;DX giữ địa chỉ công điều khiển Led 
Lea bx,SoHien  ;BX giữ địa chỉ đầu bảng SoHien 

         Xlat    ;lấy mã số tương ứng với phím nhấn 
Mov ah,MaLed  ;Lấy mã Led vào AL 

   Xor al,ah   ;lấy bù bit mã led tương ứng với phím nhấn các bit khác không đổi 
   Mov MaLed,al  ;cất mã led mới 
   Out 378h,al 
Thoat:  ret 
Begin:  
  Call Phim   ;Chương trình quét phím hiển thị lên màn hình. 
  Call LED   ;Chương trình điều khiển LED 
Int 20h    ;trả điều khiển về hệ thống 
End Start 
  
Tóm tắt nội dung chương: 

• Chương trình nguồn hợp ngữ được thực hiện dưới dạng các tập tin văn bản trên máy tính, 
để chuyển thành chương trình có thể thực hiện được trên các hệ thống vi xử lý cần phải có 
các chương trình hợp dịch. Có rất nhiều chương trình hợp dịch có thể sử dụng cho các 
chương trình viết cho họ vi xử lý Intel như: MASM, LINK, TASM. TLINK hay có một số 
chương trình cho phép soạn thảo và chạy mô phỏng như EMU86. 

• Thành phần của một câu lệnh có thể bao gồm: Nhãn, lệnh, các toán hạng và lời chú giải. 
Các lệnh viết trong chương trình nguồn có thể là các lệnh để bộ vi xử lý thực hiện, nhưng 
cũng có thể là các lệnh chỉ dẫn cho quá trình hợp dịch gọi là chỉ thị hợp ngữ. Một số chỉ 
thị hợp ngữ quan trọng thường được sử dụng như: DB, DW, DD hoặc DT sử dụng cho 
việc khai báo các biến của chương trình, EQU để khai báo các hằng số. Các chỉ thị .data, 
.stack, .code sử dụng khai báo các đoạn bộ nhớ. 
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• Có thể thực hiện chương trình hợp ngữ với nhiều khuôn dạng chương trình khác nhau khi 
biên dịch ra hai dạng chương trình .COM và .EXE. 

• Tập lệnh của vi xử lý 80286 chia thành các nhóm: các lệnh di chuyển dữ liệu, các lệnh số 
học logic, các lệnh điều khiển chương trình và các lệnh xử lý chuỗi.  
• Các lệnh di chuyển dữ liệu bao gồm: MOV, XCHG, XLAT, LEA, LDS, LES, PUSH, 

POP, IN, OUT.  
• Các lệnh số học và logic bao gồm các nhóm: Các lệnh số học, các lệnh logic và các 

lệnh quay dịch. 
-  Lệnh số học bao gồm: các lệnh nhóm cộng: ADD, ADC, INC, DAA, AAA. Các lệnh 

nhóm trừ: SUB, SBB, DEC, DAS, AAS, NEG và CMP. Các lệnh nhóm nhân: MUL, 
IMUL, AAM. Các lệnh nhóm chia: DIV, IDIV, AAD. 

-  Các lệnh logic bao gồm: AND, OR, XOR, NOT. 
-  Các lệnh quay dịch bao gồm: SHL, SHR, SAL, SAR, ROL, ROR, RCL, RCR. 

• Các lệnh điều khiển bao gồm các lệnh nhảy, các lệnh chương trình con, các lệnh ngắt. 
• Các lệnh nhảy bao gồm nhảy không điều kiện JMP, và các lệnh rẽ nhánh: JA, JE, JB, 

JNA, JNB, JNE, JG, JL, JNG, JNL, JC, JNC, JZ, JNZ, JPO, JPE, JS, JNS, JO, JNO. 
• Các lệnh chương trình con bao gồm lệnh gọi chương trình con CALL và lệnh quay về 

từ chương trình con RET. 
• Các lệnh ngắt gồm gọi ngắt INT và quay về từ chương trình ngắt IRET. 

 
BÀI TẬP: 
 
 
Bài 1: Biết nội dung thanh ghi DS = 4000H, hãy cho biết địa chi vật lý mà 8088 sẽ truy cập khi 

thực hiện lệnh MOV AL,[3897H]. 
Bài 2: Biết nội dung thanh ghi DS = 7000H, hãy viết dòng lệnh để 8088 thực hiện việc sao chép 

dữ liệu của thanh ghi DL vào ô nhớ có địa chỉ vật lý 74B2CH. 
Bài 3: Hãy cho biết chế độ địa chỉ và mô tả hoạt động của 8088 khi thực hiện các lệnh sau: 

a) MOV AX,[BX]   b) MOV CX,[1234H] 
c) SUB AX,DX    d) XOR CL,BH 
e) AND AH,CH    f) SHL DX,CL 
g) DEC BP     h) POP DS 
i)    MOV BX,6783H   k) LEA CX,[BX+DI] 
l)    NEG AH     m) PUSH AX 
n)   XLAT      o) XCHG DX,CX 
p)   ROR BL,1     q) MUL CX 
r)    DIV CL     s) MOVSB 
t)    JAE N1     u) CALL L1 

Bài 4: Viết các lệnh hợp ngữ thực hiện các công việc sau: 
a) Nạp số 3654H vào thanh ghi BP. 
b) Sao chép nội dung thanh ghi BP tới thanh ghi SP. 
c) Sao chép nội dung thanh ghi AX tới ô nhớ có địa chỉ offset = 9876H. 
d) Tăng nội dung thanh ghi CX lên 1. 
e) Cộng 07H với DL. 
f) Lập bit MSB của AX lên 1 nhưng không làm ảnh hưởng tới các bit khác. 
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g) Lập LSB của AX lên 1 nhưng không làm ảnh hưởng tới các bit khác. 
h) Che 4 bit cao của thanh ghi CL. 
i) Nhân giá trị trong AH với 08. 
j) Nghịch đảo 4 bit thấp của thanh ghi DX mà không làm ảnh hưởng tới các bit khác. 
k) Lấy bù 2 nội dung thanh ghi BP. 

Bài 5: Cho biết nội dung các thanh ghi AX, BX, CX, DX sau khi 8088 thực hiện các lệnh sau: 
MOV AX,1234H 
MOV BX,5678H 
MOV CX,9ABCH 
MOV DX,0EF3H 
PUSH AX 
PUSH BX 
PUSH CX 
PUSH DX 
POP AX 
POP BX 
POP CX 
POP DX 

Bài 6 : Cho biết giá trị chứa trong thanh ghi AX sau khi 8088 thực hiện các lệnh sau: 
MOV AX,0 
MOV BX,2 
MOV CX,50 

      @: ADD AX,BX 
  ADD BX,1 
  LOOP @ 
Bài 7: Cho biết nội dung các thanh ghi như sau: 

CS = 2000   SP = FFFF   AX = A407 
DS = 3000   BP = 0009   BX = 24B3 
SS = 4000   SI = 4200   CX = 0002 
ES = 6000   DI = 6116   DX = 2764 
Hãy cho biết nội dung của các thanh ghi trên và các cờ trạng thái của 8088 sau khi thực hiện 

một trong các lệnh sau: 
a)  MOV AH,AL    b) ADD DL,AH 
c)  MUL BP     d) OR CX,CX 
e) XOR CX,CX    f) CMP DX,SI 
 Giải sử rằng trước khi các lệnh trên được thực hiện tất cả các cờ đã được xoá về 0. 

Bài 8: Hãy cho các ví dụ minh hoạ các chế độ địa chỉ : Tức thời, trực tiếp, trực tiếp thanh ghi, gián 
tiếp thanh ghi, tương đối chỉ số, tương đối cơ sở, tương đối chỉ số cơ sở. 

Bài 9: Mô tả các chế độ địa chỉ có thể sử dụng cho lệnh JMP. 
Bài 10: Viết chương trình hợp ngữ nhập một ký tự từ bàn phím và hiển thị nó lên màn hình trên 

dòng tiếp theo. 
Bài 11: Viết chương trình nhập một ký tự từ bàn phím và hiển thị nó lên màn hình 25 lần theo cột 

dọc. 
Bài 12: Viết chương trình nhập và hiển thị chuỗi ký tự cho đến khi gặp “ESC” thì dừng. 
Bài 13: Viết chương trình nhập từ bàn phím một chuỗi ký tự kết thúc bằng phím ENTER, hiển thị 

chuỗi trên dòng tiếp theo với trình tự từ nhỏ đến lớn. 
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Bài 14: Viết chương trình nhập từ bàn phím một chuỗi ký tự, hiển thị trên dòng tiếp theo dưới 
dạng chữ in hoa. 

Bài 15: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai chuỗi ký tự (các chuỗi đề kết thúc bằng phím 
ENTER), sau đó hiển thị trên dòng tiếp theo các ký tự cùng xuất hiện trong cả hai chuỗi 
trên. 

Bài 16:Viết chương trình nhập từ bàn phím một chuỗi ký tự bất kỳ kết thúc bằng phím ENTER, 
sau đó hiển thị mã ASCII của các ký tự đã nhập trên dòng tiếp theo. Ví dụ nhập 0 hiện 
30H, nhập A hiện 41H … 

Bài 17: Viết chương trình hiện các số tự nhiên từ 1 tới 99. 
Bài 18: Viết chương trình nhập từ bàn phím một số HEXA có 3 chữ số, hiển thị trên dòng tiếp 

theo giá trị thập phân của nó. 
Bài 19: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=c, với a, b, c là các số nguyên có một 

chữ số. 
Bài 20:Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một lệnh gợi nhớ của vi điều khiển 8051, hiển thị 

lệnh mã máy của nó trên dòng tiếp theo. 
Bài 21:  Viết chương trình nhập từ bàn phím một chuỗi ký tự, sau đó hiển thị chúng dưới dạng 

chữ trôi từ trái qua phải. 
Bài 22: Viết chương trình tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên. 
Bài 23 : Viết chương trình nhập từ bàn phím một ký tự, sau đó hiển thị nó dưới dạng ma trận 5 cột 

8 hàng bằng các dấu “*”. 
Bài 24: Viết chương trình tính ước số chung lớn nhất của hai số thập phân (có nhiều nhất hai chữ 

số nhập từ bàn phím. 
Bài 25:  Viết chương trình nhập và hiển thị một chuỗi ký tự ở dòng đấu tiên của màn hình, sau đó 

cho các chữ rơi theo chiều dọc xuống hàng cuối cùng của màn hình nếu chữ đó được nhập 
lại từ bàn phím (chú ý tạo trễ để mắt thường thấy được chữ rơi). 

Bài 26:   Viết chương trình hiển thị ký tự theo đường chéo trên màn hình. 
Bài 27: Viết chương trình hiển thị tất cả các số nguyên tố có hai chữ số. 
Bài 28: Viết chương trình hiển thị bảng cửu chương. 
Bài 29: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nhị phân 8 bit, hiển thị trên dòng tiếp theo dạng 

HEXA của nó. 
Bài 30: Viết chương trình hiển thị bộ đếm thập phân 3 chữ số trên màn hình, bắt đầu giá trị của bộ 

đếm là 000. Khi nhấn phím “T” giá trị bộ đếm tăng lên, khi nhấn phím “G” giá trị của bộ 
đếm giảm đi. 

Bài 31: Viết chương trình nhập từ bàn phím một số thập phân có một chữ số, hiển thị mã LED 7 
đoạn cathode chung tương ứng của nó trên dòng tiếp theo. 
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CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ CHUYÊN 

DỤNG 
 
Giới thiệu: 
 Trước hết chương này giới thiệu về trình tự thiết kế các hệ thống vi xử lý chuyên dụng, đây là 
cái nhìn tổng quát nhất về các bước thực hiện một hệ thống vi xử lý chuyên dụng để ứng dụng 
trong thực tế. 
 Về tổ chức phần cứng hệ thống vi xử lý cần chú ý đến các khía cạnh để lựa chọn bộ vi xử lý, 
lựa chọn dung lượng nhớ và loại vi mạch nhớ, lựa chọn các vi mạch vào ra thích hợp và khả năng 
phát triển của hệ thống. Công việc này rất quan trọng trong thực tế, vì nếu lựa chọn một cấu hình 
quá mạnh so với yêu cầu sẽ tăng giá thành hệ thống, nếu lựa chọn cấu hình yếu sẽ không đáp ứng 
được yêu cầu. Về phần cứng sinh viên cũng cần đặc biệt chú ý tới các nguyên tắc kết nối hệ thống 
phần cứng, kết nối giữa CPU và các vi mạch nhớ, kết nối giữa CPU và các vi mạch vào ra, đảm 
bảo sao cho hệ thống không bị xung đột BUS dữ liệu khi CPU thực hiện các chu kỳ máy truy xuất 
bộ nhớ và vào ra. Và quan trọng nhất trong việc kết nối phần cứng cho một hệ thống vi xử lý là 
việc giải mã địa chỉ cho các vi mạch nhớ và vi mạch vào ra trong hệ thống. 
 Về việc xây dựng phần mềm cho hệ thống vi xử lý, thì công việc quan trọng trước tiên là phải 
biết chia nhiệm vụ cần thực hiện của hệ thống thành các nhiệm vụ nhỏ, sau đó phải biết biến đổi 
các nhiệm vụ này thành các giải thuật lập trình. Cần chú ý về các cấu trúc giải thuật lập trình cơ 
bản, nhất là các cấu trúc lựa chọn và các cấu trúc lặp. 
 
4.1.   TRÌNH TỰ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG 
 

Các hệ thống vi xử lý chuyên dụng là các hệ thống vi xử lý được thiết kế để ‘chuyên’ phục vụ 
cho một tính năng kỹ thuật cụ thể, hay điều khiển hoạt động cho một máy móc thiết bị cụ thể nào 
đó. Vì được thiết kế chuyên dụng nên chúng có các đặc điểm sau: 

- Có cấu hình phần cứng đơn giản nhất có thể để thực hiện được nhiệm vụ yêu cầu. 
- Có tốc độ xử lý cao. 
- Thông thường không sử dụng các hệ điều hành thông dụng, mà có chương trình điều 

khiển riêng. 
Để thiết kế các hệ thống vi xử lý chuyên dụng cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Phân tích các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống vi xử lý cần thiết kế 
Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tuỳ thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật mà hệ thống phục vụ. 

Người thiết kế cần xem xét phân tích kỹ các yêu cầu này để xác định các chức năng của hệ thống 
vi xử lý, cần xác định rõ các chức năng nào được thực hiện bằng phần cứng và các chức năng nào 
được thực hiện bằng phần mềm. Một số chức năng phần cứng không thể thay thế bằng phần mềm 
như CPU, bộ nhớ … cần được xác định số lượng, dung lượng. Một số chức năng số khác có thể 
được thay thế bằng phần mềm, tuy nhiên cần chú ý tới yếu tố tốc độ, thông thường các chức năng 
thực hiện bằng phần cứng sẽ có tốc độ thực hiện cao hơn. 
Bước 2: Thực hiện phần cứng cho hệ thống 

Sau khi đã được phân tích ở bước 1, bước 2 sẽ thực hiện mạch phần cứng cụ thể cho hệ thống, 
bước này có thể thực hiện theo trình tự như sau: 

 72



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 4: Thiết kế hệ thống vi xử lý chuyên dụng. 

- Xây dựng sơ đồ khối cho hệ thống với mỗi chức năng được đặc trưng bằng một khối. Xác 
định các tín hiệu vào ra cho các khối chức năng đó. 

- Lựa chọn các linh kiện sử dụng cho các khối mạch bao gồm: 
+ CPU: cần chọn loại có tốc độ, chức năng xử lý, độ lớn Bus dữ liệu phù hợp. 
+ Bộ nhớ: xác định các loại chip nhớ với dung lượng và tốc độ phù hợp. 
+ Vào ra: lựa chọn các bộ vào ra phù hợp với các thiết bị giao tiếp với hệ thống như song 
song, nối tiếp, ADC, DAC hay các IC giao tiếp chưyên dụng khác. Xác định cơ chế điều 
khiển các thiết bị trong hệ thống là quét vòng, ngắt hay DMA … để phù hợp với các yêu 
cầu kỹ thuật của hệ thống. 

- Thiết kế sơ đồi kết nối chi tiết các linh kiện phần cứng hệ thống. Cần chú ý tới việc giải 
mã địa chỉ cho các IC nhớ và vào ra để tránh xung đột khi hệ thống hoạt động. 

- Thực hiện mạch phần cứng của hệ thống. 
Bước 3: Thực hiện phần mềm cho hệ thống 

Trong bước này cần thực hiện các nội dung sau: 
- Phân chia nhiệm vụ cần thực hiện của hệ thống thành các khối chức năng nhỏ, các chức 

năng nhỏ phức tạp có thể chia thành các khối chức năng nhỏ hơn nữa sao cho có thể dễ 
dàng biểu diễn bằng ngôn ngữ phần mềm. Xác định trình tự thực hiện các chức năng, chức 
năng nào cần thực hiện trước, chức năng nào cần thực hiện sau, chức năng nào cần được 
ưu tiên hơn, chỉ rõ giới hạn dữ liệu vào ra cho các chức năng làm cơ sở cho việc thiết kế 
giải thuật. 

- Thiết kế lưu đồ giải thuật cho phần mềm hệ thống, trước cần là giải thuật chương trình 
chính sau đó là giải thuật các chương trình con hoặc các chương trình ngắt thực hiện các 
khối chức năng nhỏ. 

- Viết chương trình nguồn bằng một ngôn ngữ nhất định, thông thường các chương trình 
nguồn cho các hệ thống chuyên dụng được viết bằng hợp ngữ, do các trình hợp dụng khá 
thông dụng đối với tất cả các loại CPU trên thị trường. Tuy nhiên, càng ngày càng có 
nhiều nhà cung cấp các công cụ thực hiện phần mềm cho các CPU bằng các ngôn ngữ cấp 
cao. Với các ngôn ngữ cấp cao, chương trình sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn nhờ các 
hàm chuẩn, tuy nhiên nó luôn tạo ra chương trình mã máy có kích thước lớn hơn và thực 
hiện chậm hơn so với các chương trình nguồn thực hiện bằng hợp ngữ. 

- Dịch chương trình nguồn, sửa lỗi, và hiệu chỉnh để có chương trình mã máy cung cấp cho 
hệ thống vi xử lý hoạt động. Khi có các công cụ mô phỏng có thể chạy mô phỏng trước để 
hiệu chỉnh chương trình. 

Bước 4: Nạp và chạy thử chương trình trên hệ thống vi xử lý 
Với các hệ thống thiết kế có hệ điều hành, các chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống 

có thể chứa trong các bộ nhớ ngoài, hệ điều hành sẽ nạp các chương trình từ bộ nhớ ngoài vào bộ 
nhớ RAM để thực hiện. Các hệ thống này thông thường sử dụng máy PC hoặc có thể thiết kế để 
sử dụng các hệ điều hành trên PC, cũng có thể được thực hiện các hệ điều hành riêng. Hệ điều 
hành thường dụng cho các hệ thống chuyên dụng hiện nay là Linus, đây là một hệ điều hành mã 
nguồn mở do đó có thể sử dụng các đoạn cần thiết cho hệ thống. Để thực hiện được các hệ thống 
có hệ điều hành, cần hiểu rõ về các chức năng của chúng, trong nội dung của bài giảng này sẽ 
không mô tả các hệ thống như vậy. 

Với các hệ thống không có hệ điều hành chương trình cần được nạp vào các bộ nhớ ROM 
bằng một mạch nạp giao tiếp với máy tính. Quá trình nạp, chạy thử và hiệu chỉnh chương trình có 
thể thực hiện nhiều lần vì mỗi lần hiệu chỉnh lại cần dịch và nạp lại. Khi không có một thiết kế 
phần cứng tốt có thể phải hiệu chỉnh lại cả phần cứng trong bước này. Công việc chạy thử và hiệu 
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chỉnh hệ thống chiếm thời gian khá lớn trong toàn bộ quá trình thiết kế hệ thống, do đó để thực 
hiện công việc này một cách nhanh chóng các tín hiệu vào ra cần được giả lập, ví dụ các công tắc 
cho các ngõ vào, các LED cho các ngõ ra…. 

 
4.2. XÂY DỰNG PHẦN CỨNG CHO CÁC HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 

CHUYÊN DỤNG 
 
4.2.1. Lựa chọn bộ vi xử lý 

Việc lựa chọn bộ vi xử lý dựa vào các yếu tố sau: 
- Tốc độ xử lý của hệ thống: đối với các hệ thống thực hiện nhiều chức năng hoặc các hệ 

thống yêu cầu hoạt động với tốc độ cao thì tốc độ của CPU đóng vài trò quan trọng. Khi 
đó cần tính toán tốc độ xử lý yêu cầu để lựa chọn CPU thích hợp với giá thành thấp nhất. 

- Độ lớn Bus dữ liệu: Độ lớn Bus dữ liệu của CPU tuỳ thuộc vào các thiết bị ngoại vi mà hệ 
thống cần sử dụng, ngoài ra độ lớn Bus dữ liệu của CPU cũng quyết định tới tốc độ hoạt 
động của hệ thống. 

- Các công cụ để phát triển cho bộ vi xử lý: Đây là yếu tố chủ yếu tác động tới thời gian 
thực hiện hệ thống. Khi có các công cụ hỗ trợ việc dịch, gỡ rối sửa sai, mô phỏng hoạt 
động, thời gian thực hiện phần mềm hệ thống sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Có các các 
CPU có cả các phần mềm tự động tạo ra các mã lệnh cho các tính năng thông dụng. Trong 
thực tế các CPU có các công cụ hỗ trợ mạnh thường được lựa chọn sử dụng nhiều hơn. 

- Ngoài ra yếu tố thông dụng trên thị trường cùng cần phải xem xét đến khi thiết kế hệ 
thống vi xử lý.  

 
4.2.2. Tổ chức không gian nhớ thực và định vị cho các bộ nhớ ROM, RAM 

Trong các hệ thống vi xử lý, bộ nhớ để chứa các dữ liệu và chương trình bao gồm bộ nhớ 
chính là các loại bộ nhớ bán dẫn ROM và RAM và bộ nhớ ngoài như đĩa cứng, đĩa mềm, thẻ nhớ 
… được gọi là các bộ nhớ ngoài. Tuy nhiên, các bộ nhớ ngoài được được xem như các thiết bị 
ngoại vi của hệ thống, khi thiết kế bộ nhớ cho hệ thống vi xử lý, có nghĩa là lựa chọn dung lượng 
và kết nối các IC nhớ bán dẫn ROM và RAM với CPU. Trong các hệ thống vi xử lý chuyên dụng, 
bộ nhớ ROM thường chứa các chương trình điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ thống. Với các 
hệ thống sử dụng hệ điều hành, ROM sẽ chứa các chương trình điều khiển các chức năng cơ bản 
của hệ thống, hệ điều hành và chương trình điều khiển hoạt động hệ thống thường nằm ở bộ nhớ 
ngoài. Bộ nhớ ROM còn được sử dụng chứa các dữ liệu không đổi trong chương trình. Bộ nhớ 
RAM sử dụng cho việc lưu trữ các biến của các chương trình phần mềm. 

Đối với các hệ thống sử dụng dung lượng nhớ nhỏ, không nhất thiết phải thiết kế hết dung 
lượng quản lý của CPU. Tuy nhiên, mỗi loại CPU sẽ quy định cụ thể địa chỉ lệnh đầu tiên mà 
CPU thực hiện (ngay sau khi cập nguồn hoặc Reset). Vì vậy, bộ nhớ ROM phải được thiết kế nằm 
trong vùng nhớ có địa chỉ này. Các bộ nhớ RAM có thể nằm tại các vị trí bất kỳ trên các vùng nhớ 
còn lại, nhưng chúng cần được xác định rõ vùng địa chỉ để không sử dụng sai khi thực hiện phần 
mềm. 

Các hệ thống kỹ thuật thường có xu hướng cải tiến và phát triển trong quá trình sử dụng, do 
đó khi thiết kế bộ nhớ, cần dự phòng cho việc tăng thêm dung lượng nhớ của hệ thống được dễ 
dàng trong tương lai. 
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Do CPU sử dụng một Bus dữ liệu duy nhất để làm việc với tất cả các bộ nhớ và vào ra, vì thế 
các IC nhớ cần được giải mã địa chỉ sao cho chỉ có một bộ nhớ được chọn tương ứng với một địa 
chỉ bộ nhớ mà CPU cung cấp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.1: Các tín hiệu giữa BUS hệ thống của CPU và bộ nhớ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.2: Sơ đồ kết nối với một bộ nhớ. 
 
Các tín hiệu kết nối giữa BUS hệ thống của CPU tới các bộ nhớ có thể mô tả trên hình 4.1. 

Khi truy cập bộ nhớ, CPU cung cấp địa chỉ (A23 – A0) để xác định vị trí cần truy cập, cung cấp 
tín hiệu MRDC hoặc MWTC tương ứng với chu kỳ đọc hoặc ghi và truy cập dữ liệu thông qua 
BUS dữ liệu D15 - D0. Với hệ thống 80286 dung lượng nhớ thực cực đại có thể quản lý được sẽ 
là 224 = 16MB. 

Bộ nhớ 
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Kết nối BUS 
hệ thống 

80286 

Bộ nhớ 

 75



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 4: Thiết kế hệ thống vi xử lý chuyên dụng. 

Khi một chip nhớ chiếm toàn bộ dung lượng nhớ của hệ thống khi đó sẽ không cần giải mã 
địa chỉ bộ nhớ, bộ nhớ có thể luôn được chọn (CS  =0) như hình 4.2. Toàn bộ dung lượng nhớ từ 
địa chỉ 000000H – FFFFFFH. 

Khi chỉ sử dụng một chip nhớ nhưng với dung lượng một nửa (223 = 8MB), hệ thống cũng 
không cần phải giải mã địa chỉ, bộ nhớ có thể luôn được chọn (CS =0), BUS hệ thống cung cấp 
tới bộ nhớ các địa chỉ từ A0 – A22, đường A23 có thể bỏ trống. Khi đó hệ thống được gọi là giải 
mã thiếu các địa chỉ từ 000000H tới 7FFFFFH, sẽ trùng với các địa chỉ 800000H – FFFFFFH, 
một ô nhớ sẽ có hai địa chỉ, ví dụ địa chỉ 000000H trùng với địa chỉ 800000H. 

Khi hệ thống sử dụng 2 chip nhớ 8MB, các tín hiệu A0 – A22 được nối tới cả hai chip nhớ, 
khi A23 bỏ trống và nếu các chip nhớ luôn được chọn, khi đó nếu CPU cung cấp một địa chỉ để 
truy cập bộ nhớ sẽ có đồng thời 2 ô nhớ trên 2 chip nhớ đồng thời được truy cập, BUS dữ liệu sẽ 
bị xung đột khi trạng thái một bit từ 2 ô nhớ  khác nhau. Để BUS dữ liệu không bị xung đột, với 
một địa chỉ CPU cung cấp chỉ có một trong hai bộ nhớ được phép hoạt động, việc này có thể thực 
hiện bằng một cổng NOT như trên hình 4.3. Đối với mỗi bộ nhớ địa chỉ sẽ được tính từ 000000H 
– 7FFFFFH, còn đối với CPU các địa chỉ 000000H – 7FFFFFH có A23 = 0 là của bộ nhớ trên, 
còn các địa 800000H – FFFFFFH có A23 = 1 là của bộ nhớ phía dưới. Việc sử dụng các mạch số 
để chọn một trong các bộ nhớ của hệ thống được gọi là giải mã địa chỉ bộ nhớ. Khi hệ thống sử 
dụng nhiều chip nhớ chúng ta cũng cần một mạch giải mã để cho phép một trong các chip nhớ 
hoạt động ứng với một địa chi mà CPU cung cấp. Hình 4.4 mô tả việc giải mã địa chỉ cho hệ 
thống 80286 sử dụng dung lượng nhớ 1MB với 4 chip nhớ sử dụng IC giải mã địa chỉ 2 – 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.3: Kết nối 2 bộ nhớ 8MB với hệ thống 80286. 
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Hình 4.4: Hệ thống 80286 với 4 chip nhớ 256KB. 
 
Ngoài ra trong các hệ thống vi xử lý từng chip nhớ có thể có bộ giải mã riêng bằng các cổng 

logic. Trên hình 4.5, bộ nhớ EPROM 2716 sẽ được chọn khi A11 – A19 = 1 và MRDC = 0. Các 
bộ nhớ khác cùng hệ thống với nó sẽ có trạng thái các đường đại chỉ vào A11 – A19 khác đi. Các 
bộ nhớ RAM cần đọc ghi dữ liệu sẽ không sử dụng đường điều khiển MRDC. 
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Hình 4.5. Giải mã địa chỉ riêng cho từng chip nhớ bằng cổng logic. 
 

4.2.3. Thiết kế các ngoại vi theo yêu cầu 
Thiết bị ngoại vi đóng vai trò là các thiết bị phục vụ việc giao tiếp giữa người, hoặc các thiết 

bị sản xuất chấp hành sự điều khiển với hệ thống vi xử lý. Để kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa 
CPU và các thiết bị ngoại vi, trong hệ thống vi xử lý sử dụng các vi mạch vào ra. Tuỳ theo cách 
hoạt động của các thiết bị ngoại vi cần phải sử dụng các vi mạch vào ra thích hợp. 

Theo kiểu truyền dữ liệu số có thể phân biệt hai loại và ra: song song và nối tiếp. Theo trạng 
thái vật lý tín hiệu của thiết bị có: vào ra số và vào ra tương tự. Theo nguyên tắc điều khiển của 
CPU, thụ động hoặc có giao thức có thể phân biệt hai loại vào ra: vào ra cơ bản và vào ra có lập 
trình. 
  Hầu hết các loại vi xử lý đều có các tín hiệu phân biệt giữa việc truy cập bộ nhớ và truy cập 
vào ra. Ví dụ, với CPU 80286 tín hiệu IO/M sử dụng cho chức năng này. Khi IO/M = 0, 80286 
thực hiện các chu kỳ truy cập bộ nhớ, IO/M = 1 nó thực hiện các chu kỳ truy xuất vào ra. Tín hiệu 
IO/M cùng với trạng thái của Tuy nhiên khi kết nối phần cứng tuỳ theo từng ứng dụng có thể sử 
dụng việc giải mã địa chỉ cho bộ nhớ và vào ra một cách riêng rẽ, hoặc có thể sử dụng chung. Ví 
dụ, có thể sử dụng chung vùng địa chỉ 16 MB của 80286 vừa cho bộ nhớ vừa cho việc truy cập 
vào ra, tuy nhiên lúc này việc truyền dữ liệu với vào ra cũng sẽ sử dụng các lệnh truy cập bộ nhớ 
như MOV, XCHG… mà không sử dụng các lệnh IN/OUT. 
 
 Địa chỉ cổng 

MRDC 

Chọn cổng chỉ đọc 

Địa chỉ cổng 

MWTC 
Chọn cổng chỉ ghi 

Hình 4.6: Mạch giải mã địa chỉ cơ bản cho các cổng vào ra. 
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Việc giải mã địa chỉ vào ra, cũng tương tự như giải mã địa chỉ cho bộ nhớ. Nhưng khác với 

các bộ nhớ (thông thường có bộ nhớ ROM chỉ đọc, bộ nhớ RAM có thể đọc ghi được, rất ít khi có 
bộ nhớ chỉ ghi), còn các thiết bị vào ra thì rất nhiều thiết bị chỉ đọc hoặc chỉ ghi dữ liệu. Nên 
ngoài các kiểu giải mã cho phép vừa đọc vừa ghi dữ liệu, có thể sử dụng thêm các tín hiệu MRDC 
và WRTC để giải mã cho các cổng vào ra chỉ đọc hoặc chỉ ghi, khi đó sẽ tăng thêm không gian 
địa chỉ cho các thiết bị ngoại vi (vì cùng một địa chỉ có thể sử dụng cho hai thiết bị, một chỉ đọc 
và một chỉ ghi). 

Các bộ giải mã vào ra chọn một địa chỉ nhất định nào đó trong hệ thống có thể thực hiện bằng 
các cổng logic cơ bản. Hình 4.6 mô tả các bộ giải mã dùng cổng NAND. Trong hình vẽ, cổng vào 
ra sẽ được chọn khi tất cả các địa chỉ cung cấp tới cổng NAND ở mức 1, để có các địa chỉ khác có 
thể sử dụng thêm các cổng NOT để đảo trạng thái các tín hiệu địa chỉ thích hợp trước khi đưa vào 
NAND. 
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Hình 4.7: Giải mã vào ra bằng vi mạch 74LS138  
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Khi sử dụng nhiều cổng vào ra với địa chỉ liên tiếp, có thể sử dụng các vi mạch giải mã như 

74LS138, 74LS154 …. Hình 4.7 mô tả một số cách giải mã khác nhau dùng vi mạch 74LS138. 
Các cổng vào ra song song cơ bản được thực hiện theo nguyên tắc của các bộ đệm (buffer), 

cài (latch) trên hình 4.8. Với cổng đệm, khi tín hiệu cho phép OC ở trạng thái không tích cực 
(mức 1), ngõ ra sẽ ở trạng thái trở kháng cao, khi tín hiệu cho phép OC tích cực (mức 0), ngõ ra sẽ 
có mức logic giống ngõ vào. Còn đối với các cổng cài, khi tín hiệu cho phép G không tích cực, 
ngõ ra giữ nguyên trạng thái hiện tại của nó, nếu tín hiệu cho phép tích cực trạng thái logic ngõ ra 
sẽ tương ứng với logic ngõ vào. Trong các hệ thống vi xử lý, các bộ đệm cài này một đầu sẽ nối 
tới Bus dữ liệu của CPU, đầu còn lại nối tới thiết bị, ngõ vào cho phép sẽ được nối tới ngõ ra của 
giải mã địa chỉ. Khi truy cập dữ liệu, CPU cung cấp địa chỉ tương ứng làm ngõ vào cho phép của 
các cổng này tích cực, sau đó nó sẽ truyền dữ liệu với thiết bị qua cổng. Giải mã địa chỉ đảm bảo 
cho ứng với một giá trị địa chỉ của CPU cung cấp, chỉ có một cổng vào ra duy nhất được cho phép 
hoạt động 

  

G 

D Q 

Cổng đệm 3 trạng thái Cổng cài 

Hình 4.8: Các thành phần tạo nên các cổng vào ra song song cơ bản. 

OC 

 
 
 
 
 
 
 

Với nguyên tắc của các cổng đệm cài nêu trên, có rất nhiều mạch tích hợp mật độ vừa được 
sản xuất sử dụng làm các cổng vào ra cơ bản trong hệ thống vi xử lý. Thông thường các vi mạch 
này có 8 hoặc 16 đường vào ra, hình 4.9 mô tả cấu trúc của các vi mạch đệm 74LS244 và cài 
74LS373. 
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D7 

Q0 
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Q7
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. . . .... . . 
 

G 
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. . . 

74LS373 

D0 Q0

OC 
Hình 4.9: Các vi mạch vào ra cơ bản. 

G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.10 mô tả kết nối giữa một thiết bị vào bao gồm 8 công tắc nhấn với hệ thống vi xử lý, 
các nút nhấn sẽ cung cấp mức 0 khi được nhấn và mức 1 nếu không nhấn. Khi CPU thực hiện 
lệnh OUT, tín hiệu điều khiển IORC sẽ tích cực mức thấp, nếu lệnh OUT cung cấp địa chỉ F000H, 
ngõ ra cổng NAND sẽ có mức logic 0, 74LS245 sẽ được cho phép hoạt động, với tín hiệu DIR = 0 
trạng thái các nút nhấn sẽ chuiyển qua 74LS245 vào BUS dữ liệu và đưa tới thanh ghi bên trong 
CPU. Để kiểm tra có nút nào được nhấn không có thể thực hiện đoạn lệnh sau: 
    MOV DX,0F000H 
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  L1:  IN AL,DX 
    CMP AL,0FFH 
    JE L1 
    …. 
 Nếu không có nút nào nhấn, thanh ghi AL sẽ có giá trị bằng 0FFH và lệnh JE sẽ quay lại tiếp 
tục nhận dữ liệu và kiểm tra cho tới khi có phím được nhấn. 
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Hình 4.10: Kết nối các nút nhấn với hệ thống 80286 
  
 Hình 4.11 mô tả việc kết nối một thiết bị ra cơ bản bao gồm các led kế nối vào hệ thống 
80286. Các LED sẽ được nối tới ngõ ra của bộ cài bao gồm 8 D Flip – Flop, và sẽ sáng khi ngõ ra  

Các D Flip Flop ở trạng thái 0. Bộ cài sẽ cho phép truyền dữ liệu từ Data BUS tới ngõ ra khi 
tín hiệu SEL = 0, tín hiệu này là một ngõ ra của bộ giải mã địa chỉ vào ra. Như vậy, khi Cpu thực 
hiện một lệnh OUT cung cấp đúng địa chỉ của cổng cài, cổng cài sẽ mở để dữ liệu cung cấp  từ 
CPU chuyển tới LED. Có thể điều khiển các LED bằng đoạn lệnh sau: 

… 
MOV AL,55H 
MOV DX, Port 
OUT DX,AL 

… 
 

Với các mạch vào ra cơ bản, dữ liệu truyền giữa CPU và thiết bị ngoại vi hoàn toàn thụ động. 
Ví dụ, khi CPU cấp địa chỉ để đọc dữ liệu từ một cổng nào đó, có thể cổng đó chưa sẵn sàng làm 
việc, khi đó CPU sẽ nhận được một dữ liệu sai mà không xác định được. Để việc truyền dữ liệu 
với các thiết bị được đảm bảo hơn, trong các hệ thống vi xử lý thường sử dụng các bộ vào ra lập 
trình. Các vi mạch vào ra lập trình cho phép cung cấp các tín hiệu bắt tay giữa mạch vào ra và 
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thiết bị nối ghép với nó, khi đó các bộ vào ra có thể thông báo các trạng thái hoạt động khác nhau 
của thiết bị cho CPU biết, và với cơ chế này dữ liệu truyền giữa CPU và thiết bị sẽ được đảm bảo. 

 
 

 
Hình 4.11: Kết nối các LED đơn với hệ thống vi xử lý 

 
 

4.3. XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 
 
4.3.1. Xây dựng thuật toán và lưu đồ giải thuật cho hệ thống vi xử lý 

Để thực hiện  một công việc cụ thể một cách nhanh chóng và khoa học, cần xây dựng một 
thuật toán thực hiện cho nó. Trong thực tế, các thuật toán cho các công việc có thề thực hiện bằng 
các tổ chức, con người, thiết bị máy móc, công cụ khác nhau. Đối với các hệ thống vi xử lý 
chuyên dụng cũng vậy, để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, cần phải xây dựng một thuật toán tương 
ứng cho nhiệm vụ đó. 

Ví dụ, cần thực hiện một hệ thống vi xử lý cho việc nhận dạng thuê bao chủ gọi, trong hệ 
thống điện thoại, thì thuật toán bao gồm chức năng vụ cơ bản: 

- Nhận số thuê bao chủ gọi gởi tới từ tổng đài. 
- Hiển thị số thuê bao chủ gọi tại điện thoại thuê bao bị gọi. 
Để hiển thị số thuê bao gọi tới (chủ gọi), trước hết cần đăng ký dịch vụ tại bưu điện. Khi đã 

đăng ký dịch vụ, tổng đài sẽ gởi số thuê bao chủ gọi theo đường dây thuê bao tới máy bị gọi giữa 
hai lần đổ chuông bằng tín hiệu được mã hoá FSK hoặc DTMF. Như vậy, hệ thống nhận số sẽ chỉ 
hoạt động sau khi một hồi chuông đã đổ, và sẽ ngắt trước khi có hồi chuông kế tiếp. 

Ngoài ra, khi hệ thống yêu cầu lưu trữ lại cái số thuê bao đã gọi trước đó, hệ thống cần thêm 
các chức năng lưu trữ và hiển thị lại các số đã gọi. 

 Mỗi nhiệm vụ trong thuật toán cần thực hiện bằng các sơ đồ thuật toán riêng, các sơ đồ thuật 
toán này sẽ được thực hiện bằng các cấu trúc lập trình cơ bản. Các sơ đồ thuật toán cần được thực 
hiện sao cho nó dễ dàng chuyển qua ngôn ngữ lập trình. Với các nhiệm vụ phức tạp, cần phải chia 
nhỏ thành các nhiệm vụ đơn giản hơn, nếu các nhiệm vụ này còn phức tạp thì cần chia thành các 
nhiệm vụ đơn giản hơn nữa, để có các lưu đồ thuật toán đơn giản hơn cho việc lập trình. 
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Các nhiệm vụ chính được vẽ thành sơ đồ giải thuật chương trình chính, các nhiệm vụ nhỏ 
được mô tả bằng các sơ đồ giải thuật của các chương trình con. Chương trình chính sẽ gọi các 
chương trình con, trong các chương trình con có thể gọi các chương trình con khác. 
Các cấu trúc lập trình cơ bản 

Các khối chức năng thành phần thường được thực hiện bằng các cấu trúc lập trình cơ bản. 
Phương pháp chia chương trình thành các khối chức năng thành phần như trên làm cho chương 
trình trở nên có cấu trúc, dễ dàng trong việc hiệu chỉnh, cải tiến và lập tài liệu lưu trữ cho nhiều 
người sử dụng. Có ba cấu trúc lập trình cơ bản thường được sử dụng khi giải quyết các công việc 
khác nhau là : 
 + Cấu trúc tuần tự. 
 + Cấu trúc lựa chọn. 
 + Cấu trúc lặp. 

 Đặc điểm chung của tất cả các cấu trúc lập trình cơ bản là tính cấu trúc: tức là chỉ có một lối 
vào và một lối ra cho cấu trúc đó. Các cấu trúc này thường được chuẩn hoá ở các ngôn ngữ cấp 
cao, trong phần này sẽ mô tả việc thực hiện chúng trong hợp ngữ. 
Cấu trúc tuần tự 

Cấu trúc tuần tự là cấu trúc thông dụng và đơn giản nhất. Trong cấu trúc này các lệnh được 
thực hiện một cách tuần tự, lệnh nọ kế tiếp lệnh kia. Sau khi thực hiện xong lệnh cuối cùng thì 
công việc phải được hoàn tất. 
  Ví dụ đoạn chương trình tính giá trị của biểu thức b2 – 4ac với a, b, c là các biến 8 bit nằm 
trong các thanh ghi BH, BL, CH  có thể thực hiện như sau: 
  MOV AL,BL 
  MUL BL  ; AL=AL*BL với giả thiết kết quả là 8 bit 
  MOV CL,AL 
  MOV AL,4 
  MUL BH 
  MUL CL  ; AL=4ac với giả thiết kết quả là 8 bit 
  SUB CH,AL 
Cấu trúc lựa chọn 
• Cấu trúc IF – THEN 
  Ngữ pháp:  IF Điều kiện THEN Công việc. 
 Trong cấu trúc này nếu điều kiện thoả công việc sẽ được thực hiện, nếu không công việc sẽ bị bỏ 
qua. Trong hợp ngữ cấu trúc này có thể thực hiện bằng các lệnh nhảy có điều kiện. Giải thuật của 
cấu trúc biểu diễn trên hình 4.12. 
 

Công việc 

Điều kiện 

Đúng 

Sai 

Hình 4.12: Giải thuật cấu trúc IF – THEN. 
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Ví dụ : Viết đoạn chương trình xoá AH về 0 khi giá trị của nó lớn hơn 03 
  CMP AH,03 
  JNA THOAT 
  MOV AH,0 
THOAT: 
 
• Cấu trúc IF – THEN – ELSE 

 Ngữ pháp: IF Điều kiện THEN Công việc1 ELSE Công việc 2. 
 Giải thuật của cấu trúc trình bày trên hình 4.13 trong cấu trúc này nếu thỏa điều kiện thì công 

việc 1 được thực hiện, nếu không thì công việc 2 được thực hiện. Trong hợp ngữ điều này tương 
đương với việc sử dụng các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện đến các nhãn khác nhau. 
 
 

Công việc 1

Điều kiện
Đúng Sai 

Hình 4.13: Giải thuật cấu trúc IF – THEN – ELSE. 

Công việc 2 

 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ : Tìm số nhỏ hơn trong hai số chứa trong AH và BH gán cho AL. 
 CMP AH,BH ;AH<BH? 
 JNL GAN  ; Nếu đúng gán AH cho AL 
 MOV AL,BH  ; Nếu không lấy số nhỏ hơn trong BH vào AH 
 JMP RA 
GAN:MOV AL,AH  ; AL sẽ chứa số nhỏ hơn. 
RA: 
• Cấu trúc CASE 

 Ngữ pháp: CASE Biểu thức 
  Giá trị 1: Công việc 1 
  Giá trị 2: Công việc 2 
  …… 
  Giá trị N: Công việc N 
  END CASE 

Giải thuật của cấu trúc biểu diễn trên hình 4.14. Trong cấu trúc này nếu biểu thức có giá trị 1 
thì công việc 1 được thực hiện, nếu biểu thức có giá trị 2, công việc 2 được thực hiện …. Trong 
hợp ngữ có thể sử dụng các lệnh nhảy có điều kiện và không có điều kiện để chuyển điều khiển 
của chương trình tới các nhãn khác nhau. 
 Ví dụ : Xét giá trị của AX để thực hiện các công việc khác nhau: 
- Nếu AX = 1 thì CX := CX+7 
- Nếu AX = 2 thì CX:= CX+DX 
- Nếu AX = 3 thì CX:= CX-9 

 Đoạn chương trình được thực hiện như sau: 
 CMP AX,01 
 JNE @ 
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 ADD CX,07 
 JMP RA 
@: CMP AX,02 
 JNE @@ 
 ADD CX,DX 
 JMP RA 
@@: CMP AX,03 
 JNE RA 
 SUB CX,09 
RA: 

Công việc 1 Công việc Công việc N 

Biểu thức

……
Hình 4.14: Giải thuật cấu trúc CASE.

 
 
 
 
 
 
 
Cấu trúc lặp.  
• Cấu trúc FOR – DO 

Ngữ pháp:  FOR Số lần lặp DO Công việc. 
  Giải thuật của cấu trúc trình bày trên hình 4.15. Trong cấu trúc này công việc sẽ được thực 
hiện nhiều lần (bằng số lần lặp được khai báo). Trong hợp ngữ công việc này có thể dùng lệnh 
LOOP, hoặc cặp lệnh giảm (DEC) và nhảy khi chưa bằng 0. 
Ví dụ : viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 tới 99. 
 MOV AX,0  ;Khởi động tổng bằng 0 
 MOV DX,1  ; Số thứ nhất 
 MOV CX,99  ; Tất cả bao gồm 99 số 
LAP: ADD AX,DX ; Tổng := Tổng + 1 
 INC DX   ; Tăng để có số tiếp theo 
 LOOP LAP  ; Lặp cho tới khi hết 99 số. 
 

Công việc

Sai Điều kiện

Đúng

Hình 4.15: Giải thuật cấu trúc FOR – DO.

Khởi động bộ đếm

Giảm bộ đếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cấu trúc lặp WHILE – DO 

Ngữ pháp: WHILE Điều kiện DO Công việc. 
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  Giải thuật của cấu trúc trình bày trên hình 4.16. Trước hết điều kiện sẽ được kiểm tra, công 
việc sẽ được lặp lại khi điều kiện còn đúng. Trong hợp ngữ cấu trúc này có thể thực hiện bằng 
cách sử dụng lệnh CMP hoặc một lệnh nào đó để kiểm tra điều kiện, sau đó dùng lệnh nhảy có 
điều kiện để thoát khỏi vòng lặp. 
 
 

Công việc 

Điều kiện 

Đúng 

Sai 

Hình 4.16: Giải thuật cấu trúc WHILE - DO. 

 
   
 
 
 
 
 
 
Ví dụ: Đọc và hiển thị các ký tự nhập từ bàn phím cho đến khi gặp ESC thì dừng, đếm số ký tự 
đọc được. 
 XOR CX,CX     ; Xoá số đếm 
 MOV AH,1      ; Hàm đọc ký tự từ bàn phím của INT 21H có hiện 
TIEP:INT 21H      ; gọi ngắt 21H AL chứa mã ký tự 
 CMP AL,27H    ;Kiểm tra ký tự vừa hiện có phải là ESC không 
 JE RA 
 INC CX      ; tăng số đếm 
 JMP TIEP 
RA: 
• Cấu trúc lặp REPEAT – UNTIL 
 Ngữ pháp: REPEAT công việc UNTIL điều kiện. 

Giải thuật của cấu trúc trình bày trên hình trên hình 4.17. Trong cấu trúc này công việc được 
thực hiện trước ít nhất một lần, sau đó điều kiện sẽ được kiểm tra. Nếu điều kiện thoả công việc 
tiếp tục được lặp lại. Trong hợp ngữ điều kiện thường được kiểm tra bằng lệnh CMP, và công việc 
sẽ được tiếp tục bằng một lệnh nhảy có điều kiện. 
Ví dụ : Xác định xem có bao nhiêu số tự nhiên bắt đầu từ 1 có tổng nhỏ hơn 1000 ? 
 MOV AX,0  ;khởi động tổng bằng 0 
 MOV DX,1  ;khởi động số đầu tiên để cộng 
TIEP: ADD AX,DX ;cộng để có tổng 
 INC DX            ;tăng để có số tiếp theo và cũng chính là số đếm 
 CMP AX,1000 ; tổng còn nhỏ hơn 1000 thì cộng tiếp 
 JB TIEP 
RA: 
 

Công việc

Điều kiện 

Sai  

Đúng  

Hình 4.17: Giải thuật cấu trúc REPEAT – UNTIL. 
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4.3.2. Viết chương trình nguồn bằng Assembly cho hệ vi xử lý 

Khi nhiệm vụ cần thực hiện đã được mô tả bằng các sơ đồ giải thuật cho chương trình chính 
và các chương trình con, chúng có thể chuyển thành một ngôn ngữ lập trình bất kỳ. Tuy nhiên, do 
các lệnh hợp ngữ chỉ thực hiện các tác vụ cơ bản, nên các sơ đồ giải thuật cần được mô tả chi tiết 
hơn, có các công việc chỉ cần thực hiện bằng một lệnh ngôn ngữ cấp cao, cũng cần một thuật toán 
trong hợp ngữ.  

Giống như các ngôn ngữ khác, các chương trình hợp ngữ cũng cần tuân theo các quy định của 
trình dịch hợp ngữ. Ngoài các lệnh hợp ngữ, người lập trình cần phải hiểu thêm về các lệnh chỉ 
dẫn trong hợp ngữ. Và để lập trình tốt một ngôn ngữ nào đó, người lập trình cần phải có thời gian 
thực nghiệm với ngôn ngữ đó. Hãy bắt đầu với việc chạy thử các chương trình mẫu, sau đó thực 
hiện các chương trình từ dễ đến khó, và cuối cùng là thực hiện các công việc cụ thể. 
 
4.4.  DỊCH VÀ NẠP CHƯƠNG TRÌNH VÀO ROM CHO HỆ THỐNG 

VI XỬ LÝ 
 

Để thực hiện các chương trình trên các hệ thống vi xử lý chuyên dụng, trước hết các chương 
trình cần được dịch ra mã máy. Hiện có rất nhiều phần mềm hỗ trợ việc lập trình cho các họ vi xử 
lý khác nhau, mỗi loại công cụ sẽ có các chương trình hỗ trợ biên dịch riêng. 

Ví dụ đối với các hệ thống 80286 trước hết cần viết các chương trình hợp ngữ bằng một phần 
mềm soạn thảo văn bản loại “Text” như Notepad. Các chương trình hợp ngữ thường được ghi lại 
dưới dạng .ASM. 
 

 
Hình 4.18: Quá trình dịch một chương trình hợp ngữ. 

 
Tiếp theo có thể dùng trình biên dịch MASM.EXE dịch ra file mã đối tượng bằng cách chạy 

dòng lệnh sau dưới dấu nhắc DOS. 
 MASM file.ASM 
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Nếu chương trình có lỗi, các thông báo lỗi sẽ hiện trên màn hình, sau khi các lỗi được sửa có 
thể dịch lại chương trình. Chú ý một lỗi khi lập trình, có thể tạo ra nhiều hàng thông báo lỗi khi 
biên dịch. Ví dụ khi viết sai một nhãn thì toàn bộ các lệnh nhảy tới nhãn này đều có thông báo lỗi. 
Cũng có thể xem các thông báo lỗi trong một file văn bản .LST bằng cách thêm /l vào hàng lệnh 
dịch hợp ngữ. 

 MASM file.ASM/l 
Khi chương trình nguồn được sửa hết lỗi và biên dịch sẽ tạo ra file .OBJ, người lập trình có 

thể tạo ra nhiều chương trình nguồn cho một nhiệm vụ, sau đó dùng chương trình liên kết để kết 
nối thành một file mã máy duy nhất. Chương trình liên kết cho các vi xử lý họ Intel thường sử 
dụng là LINK.EXE, có thể dịch một file.OBJ bằng dòng lệnh sau dưới dấu nhắc DOS: 

 LINK file.OBJ 
Quá trình dịch chương trình hợp ngử có thể mô tả trên hình 4.18. Quá trình liên kết có thể kết 

hợp các file đối tượng với các file dạng thư viện. Các thư viện có thể tạo ra bằng chương trình 
LIB từ các chương trình .OBJ. 

Khi một chương trình đã được dịch ra mã máy, đối với các chương trình viết cho họ Intel, nếu 
chúng viết tương thích với phần cứng máy tính, chúng có thể thực hiện dưới một hệ điều hành. 
Đối với các chương trình được viết cho các hệ thống có phần cứng được thiết kế riêng, hoặc được 
cho các họ vi xử lý không tương thích với máy tính, để kiểm tra lại chương trình có thể chạy 
chúng trên các phần mềm mô phỏng. 

Để thực hiện các chương trình mã máy trên các hệ thống vi xử lý thiết kế chuyên dụng, cần 
nạp chúng vào bộ nhớ của hệ thống. Có thể thực hiện sẵn các chương trình truyền dữ liệu giữa 
máy tính và các hệ thống vi xử lý vi xử lý chuyên dụng, một chương trình nằm trên máy tính, một 
chương trình nằm trong ROM của hệ thống vi xử lý, các chương trình này sẽ truyền chương trình 
mã máy từ máy tính xuống bộ nhớ Ram của hệ thống vi xử lý chuyên dụng, sau đó điều khiển sẽ 
được chuyển tới chương trình này để thực hiện. Tuy nhiên các hệ thống như trên thông thường chỉ 
để chạy thử nghiệm các chương trình trên phần cứng, do các chương trình trên Ram sẽ bị mất khi 
mất nguồn cung cấp. 

 
Hình 4.19: Quá trình biên dịch các file thư viện. 

 
Các hệ thống chuyên dụng phổ biến hơn thường có chương trình ghi các chương trình mã máy 

nhận từ máy tính vào các bộ nhớ EEROM của chúng. Các bộ điều khiển lập trình trong công 
nghiệp PLC (Programmable Logic Control) là các hệ thống vi xử lý như thế. 
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Ở các hệ thống đơn giản hơn, không có chương trình truyền nhận dữ liệu với máy tính, để nạp 
các chương trình mã máy vào bộ nhớ hệ thống, cần phải có một bộ nạp chương trình vào ROM 
giao tiếp với máy tính. Các bộ nạp này thông thường giao tiếp với máy tính qua các cổng COM, 
LPT, USB hoặc các khe cắm trên máy tính. Các bộ nạp này cũng cần có các chương trình viết 
riêng chạy trên máy tính. 

Để nạp các chương trình vào ROM, trước hết cần xoá hết các dữ liệu trong nó. Đối với các 
loại ROM điện, các dữ liệu cũ có thể xoá trực tiếp trên bộ nạp bằng lệnh từ phần mềm chạy trên 
máy tính. Còn đối với các bộ nhớ EPROM, cần xoá các dữ liệu cũ trong chúng bằng đèn tia cực 
tím. 
 
Tóm tắt nội dung chương: 
• Để thiết kế các hệ thống vi xử lý chuyên dụng cần tiến hành theo bốn bước chính là: 
- Bước 1: Phân tích các chức năng nhiệm vụ của hệ thống: Trong bước này cần phân tích 

nhiệm vụ yêu cầu thành các chức năng chính của hệ thống, sau đó xác định chức năng nào 
được thực hiện bằng phần cứng, chức năng nào sẽ được thực hiện bằng phần mềm. 

- Bước 2: Xây dựng phần cứng hệ thống vi xử lý: Trong bước này trước cần lựa chọn các 
thành phần của hệ thống phần cứng như: CPU, bộ nhớ và vào ra. Việc lựa chọn CPU có thể 
dựa vào các yếu tố chính như: tốc độ xử lý, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, giá thành hệ thống, 
các công cụ phần mềm hỗ trợ và nguồn cung cấp tin cậy trên thị trường. Về bộ nhớ cần lựa 
chọn dung lượng cho các loại bộ nhớ ROM và RAM, theo dung lượng yêu cầu cho chương 
trình và dữ liệu khai báo trong chương trình. Về ngoại vi, trước hết cần xác định tính năng 
của các ngoại vi yêu cầu như: nối tiếp, song song, ADC, DAC hay các vi mạch đặc biệt khác, 
theo yêu cầu của nhiệm vụ cần thực hiện. Sau đó cần xác định số lượng cho mỗi loại ngoại vi 
đó. 

• Kết nối hệ thống phần cứng vi xử lý bao gồm việc kết nối bộ nhớ và kết nối ngoại vi. Về kết 
nối giữa CPU và bộ nhớ, trước hết kết nối BUS dữ liệu và các tín hiệu yêu cầu đọc ghi bộ nhớ 
(MRDC, MWTC) từ CPU tới tất cả các vi mạch nhớ. Nếu BUS dữ liệu của CPU lớn hơn BUS 
dữ liệu của bộ nhớ, thì cần nhiều vi mạch nhớ để kết nối hết BUS dữ liệu. Tiếp theo sẽ kết nối 
các đường địa chỉ thấp từ CPU tới mọi bộ nhớ. Cuối cùng sử dụng các đường địa chỉ cao cung 
cấp tới bộ giải mã địa chỉ, và một ngõ ra của bộ giải mã địa chỉ sẽ sử dụng để cho phép chọn 
mạch cho một vi mạch nhớ. Về kết nối giữa CPU và vào ra cũng tương tự như đối với bộ nhớ, 
tuy nhiên các vào ra cơ bản có thể không có các đường nhân yêu cầu đọc ghi, khi đó nó chỉ 
truyền dử liệu theo một chiều, có thể không có hoặc rất ít ngõ vào địa chỉ. 

• Về thiết kế phần mềm chúng ta phải biến đổi nhiệm vụ yêu cầu thành các cấu trúc lập trình cơ 
bản, sau đó dựa vào các cấu trúc lập trình đã thiết kế thực hiện chương trình cho hệ thống. Các 
cấu trúc lập trình cơ bản bao gồm cấu trúc tuần tự và cấu trúc điều khiển. Các cấu trúc điều 
khiển bao gồm cấu trúc lặp và cấu trúc lựa chọn.  
Các cấu trúc lựa chọn gồm: IF …. THEN …; IF … THEN … ELSE….; CASE. 
Các cấu trúc lặp bao gồm:   FOR; WHILE, REPAET. 
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BÀI TẬP: 
1. Thực hiện kết nối hệ thống 80286 với các dung lượng nhớ sau: 
   

EPROM (4M) 

EPROM (4M) 

SRAM (4M) 

SRAM (4M) 

EPROM (4M) 
SRAM (8M) 

EPROM (4M)

EPROM (4M)
 

SRAM (8M) 

EPROM (4M)

SRAM (2M) 

SRAM (2M) 

SRAM (4M) 

 
EPROM (8M) 

SRAM (2M)

SRAM (4M) 

SRAM (2M)

 
EPROM (8M) 

SRAM (4M) 

SRAM (2M) 

SRAM (4M)

 
EPROM (2M)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cho biết vùng địa chỉ của từng bộ nhớ trong các bản đồ (các bộ nhớ đều có 16 bit dữ liệu). 
Bài 2: Thiết kế hệ thống vi xử lý với các bộ vào ra cơ bản (sử dụng các vi mạch đệm, cài) điều 

khiển 8 phím nhấn và 8 led đơn với sơ đồ khối như hình B5.3a. Biết rằng các phím với 
mạch điện như hình B5.3b khi nhấn sẽ cung cấp mức 0, khi không nhấn cung cấp mức 1. 
Các led đơn sẽ sáng khi cung cấp mức 1. Hãy viết chương trình để khi người sử dụng nhấn 
một phím sẽ tương ứng với một kiểu sáng tắt khác nhau của các LED đơn. 

 

Hình B5.3: Hệ thống cho yêu cầu thiết kế bài 2. 

 
8 phím 
nhấn 

 
Hệ thống vi xử lý 

sử dụng CPU 
8088 

 
8 LED 
đơn 

S1

Vcc 

Tới cổng 
vào 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3: Thiết kế phần cứng hệ thống vi xử lý cho nhiệm vụ báo trộm trong một toà nhà với: ngõ 

vào là 16 công tắc đặt tại các cửa nhà, khi một cửa bị mở sẽ có một đèn LED tương ứng 
sáng để thông báo và bất cứ cửa nào mở còi báo động sẽ được đóng. Ngoài ra hệ thống yêu 
cầu một công tắc để tắt báo động khi cần. 

Bài 4: Xây dựng các lưu đồ giải thuật phần mềm cho hệ thống trong bài 3. 
Bài 5: Viết chương trình phần mềm cho hệ thống bài 3. 
Bài 6: Tìm hiểu vẽ sơ đồ khối phần cứng và xây dựng sơ đồ giải thuật phần mềm cho hệ thống 

tính cước điện thoại tự động. 
Bài 7: Thiết kế hệ thống phần cứng vi xử lý thực hiện việc giám sát và đóng mở đèn quạt cho một 

toà nhà bao gồm 5 phòng (mỗi phòng có 8 đèn và 8 quạt). Khi một thiết bị chạy sẽ có một 
đèn LED tương ứng sáng. Người sử dụng có thể tắt mở bất kỳ một thiết bị nào từ trung tâm 
hoặc đóng mở điện cho từng phòng. 

Bài 8: Xây dựng giải thuật phần mềm cho hệ thống trong bài 7. 
Bài 9: Viết chương trình phần mềm cho hệ thống bài 7. 
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Bài 10: Cho sơ đồ mạch điều khiển động cơ DC như hình B5.10. Biết rằng, khi cấp tới ngõ vào 
(Vin) của mạch, điện áp bằng ½ Vcc thì hai đầu động cơ có điện áp bằng 0 (động cơ 
không quay), khi Vin > ½ Vcc Q2 và Q3 dẫn động cơ quay theo chiều thuận, khi Vin < ½ 
Vcc Q1 và Q4 dẫn động cơ  quay theo chiều ngược. Khi điện áp càng khác xa giá trị ½ 
Vcc, các transistor dẫn càng mạnh, động cơ quay càng nhanh. 

 
 

VCC VCC

VCC VCC

VCC

A -+

MOTOR DC

Q1 Q2

Q3
Q4

R1

R2

R3
R41

R6
R7

R8

+

-

3

2
1

4
11

R5

+

-

5

6
7

4
11

Vin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình B5.10: Sơ đồ điều khiển động cơ DC cho bài 10.  
Thiết kế sơ đồ khối hệ thống cung cấp điện áp DC cho mạch để động cơ khởi động với tốc độ 

tăng dần theo chiều thuận cho tới tốc độ nhanh nhất khi nhấn nút Start, và sẽ giảm dần tốc độ cho 
tới khi dừng hẳn khi nhấn nút Stop. 
Bài 11: Thiết kế sơ đồ khối một hệ thống vi xử lý điều khiển một lò nhiệt. Viết chương trình điều 

khiển nhiệt độ trong lò theo qui trình sau: 
- Duy trì nhiệt độ 50oC trong thời gian 30 phút. 
- Duy trì nhiệt độ 70oC trong thời gian 60 phút. 
- Duy trì nhiệt độ 30oC trong thời gian 120 phút. 
- Tắt lò. 

Bài 12: Thực hiện sơ đồ khối một hệ thống vi xử lý đo lường điện áp  AC trong dải 0 – 220V, với 
các dữ liệu đo hiển thị lên các LED 7 đoạn. Viết chương trình đọc dữ liệu từ ADC, tính 
toán chuyển đổi ra mã hiển thị tương ứng để cung cấp cho các LED. 

Bài 13: Thiết kế một hệ thống vi xử lý điều khiển động cơ bước có các thông số kỹ thuật: 12V/2A 
mỗi bước 1o. Biết rằng, động cơ có 4 dây cấp điện theo xung, để nó quay theo chiều kim 
đồng hồ cần cung cấp dữ liệu vào 4 đầu dây theo dữ liệu trong bảng sau: 

 
Dây 1 Dây2 Dây3 Dây4 Hexa 

1 0 0 1 09 
0 1 0 1 05 
0 1 1 0 06 
1 1 0 0 0A 

Khi muốn động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ có thể xuất dữ liệu với chiều ngược lại của 
bảng trên. Hãy viết chương trình điều khiển động cơ quay 1 vòng theo chiều kim đồng hồ và 90o 
theo chiều ngược lại. 
Bài 14: Thiết kế một hệ thống vi xử lý điều khiển 4 LED ma trận 8 hàng 5 cột hiển thị các chữ 

ABCD trôi theo chiều từ phải qua trái và ngược lại. 
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CHƯƠNG V: CÁC MẠCH TÍCH HỢP HỖ TRỢ TRONG HỆ 

THỐNG VI XỬ LÝ 
 
Giới thiệu:  
 Nội dụng chương này giới thiệu về các IC vào ra song song và nối tiếp có thể lập trình được. 
Trước hết cần chú ý tới khái niệm IC lập trình, khi được cung cấp các từ điều khiển khác nhau, 
chúng sẽ có các chế độ hoạt động khác nhau. 
 Về vi mạch vào ra song song lập trình 8255, muốn sử dụng được cần phải nắm được cách kết 
nối nó với CPU trong hệ thống vi xử lý, tiếp theo cần tìm hiểu  về cách lập trình cho nó, về  các 
dạng từ điều khiển có thể sử dụng. Cuối cùng cần tìm hiểu về các chế độ hoạt động của 8255 và 
việc ứng dụng các chế độ này trong thực tế như thế nào. 
 Về vi mạch vào ra nối tiếp 8251, cũng giống như 8255 đầu tiên cần tìm hiểu các ghép nối nó 
trong hệ thống vi xử lý, với vi mạch này cần đặc biệt chú ý tới cách lập trình cho nó sẽ phức tạp 
hơn so với 8255. Trong các chế độ truyền nhận dữ liệu cần quan tâm tới các giải thuật kiểm tra 
sẵn sàng, kiểm tra lỗi trước khi nhận dữ liệu hoặc ghi dữ liệu tới để truyền nối tiếp ra bên ngoài. 
 Trong các vi mạch vào ra lập trình, cần chú ý tới các tín hiệu điều khiển bắt tay giữa bộ vào ra 
và thiết bị ngoại vi, để chắn chắn một dữ liệu được truyền nhận xong trước khi thực hiện việc 
truyền nhận một dữ liệu khác. Để hiểu được tác động của các tín hiệu bắt tay này có thể xem xét 
các giản đồ thời gian hoạt động của từng chế độ. 
 
5.1. VÀO RA SONG SONG LẬP TRÌNH 8255 
 
5.1.1. Cấu trúc của bộ vào ra lập trình 8255 
  Vi mạch 8255 được gọi là mạch nối ghép vào ra lập trình được (programmable peripheral 
interface – PPI) có sơ đồ khối biểu diễn trên hình 5.1. 

 
 

Hình 5.1: Sơ đồ khối bộ vào ra lập trình 8255 
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8255 có ba cổng vào ra song song PA, PB và PC được chia thành hai nhóm 1 và 2 để điều 

khiển. Các cổng PA và PB có đệm cài cả ngõ vào và ngõ ra, còn cổng PC đệm cài ngõ ra, ngõ vào 
chỉ có đệm. Các cổng có các chế độ hoạt động khác nhau phụ thuộc vào sự điều khiển của các bộ 
điều khiển nhóm 1 và 2. Bộ đệm Bus dữ liệu tương thích mức logic giữa CPU và thiết bị, đồng 
thời đóng vai trò kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa các cổng vào ra và CPU. Khối logic điều 
khiển, đọc ghi cung cấp tín hiệu chọn cổng và chọn chiều truyền dữ liệu, tương ứng theo trạng 
thái của các tín hiệu điều khiển ngõ vào như mô tả trong bảng sau: 
 

CS\ A0 A1 RD\ WR\ Chế độ hoạt động 
1 X X X X Không chọn mạch 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

Đọc PA 
Ghi PA 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
1 

1 
0 

Đọc PB 
Ghi PB 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

Đọc PC 
Ghi PC 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

1 
0 

0 
1 

Ghi từ điều khiển 
Cấm 

 
 
5.1.2. Các chế độ làm việc của 8255 

Tuỳ theo trạng thái thiết lập chế độ trong thanh ghi điều khiển, 8255 sẽ có 3 chế độ làm việc:  
- Chế độ 0: vào ra dữ liệu cơ bản, các cổng giống như các bộ đệm cài thông thường được chọn 

theo trạng thái của các ngõ vào địa chỉ A0 và A1. Tùy theo việc lập trình từ điều khiển, các 
cổng này hoặc chỉ vào, hoặc chỉ ra. 

- Chế độ 1: là chế độ truyền dữ liệu một chiều có bắt tay, chế độ này chỉ sử dụng cho các cổng 
PA và PB cổng PC sử dụng cho các tín hiệu bắt tay. 

- Chế độ 2: là chế độ truyền dữ liệu hai chiều có bắt tay, chế độ này chỉ sử dụng cho PA, PC 
đóng vai trò là tín hiệu bắt tay, PB lúc này có thể hoạt động trong chế độ 0 hoặc 1. 

Chế độ 0: 
  

 
 

Hình 5.2: Giản đồ thời gian đọc dữ liệu trong chế độ 0 của 8255. 
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Trong chế độ 0 các cổng PA, PB và PC được đọc ghi từ CPU bằng các tác động các tín hiệu 
điều khiển một cách tương ứng. Hình 5.2 mô tả giản đồ thời gian đọc các cổng trong chế độ 0: Tín 
hiệu CS\ được cấp mức 0 cho phép 8255 hoạt động, A1 A0 cung cấp trạng thái thích hợp để chọn 
cổng đọc, khi RD\ được cấp mức 0 dữ liệu từ cổng được chọn sẽ chuyển vào bus dữ liệu (D7–
D0). 
 Hình 5.3 mô tả giản đồ thời gian ghi các cổng của 8255: Chu kỳ ghi tương tự như chu kỳ đọc, 
CS\=0 chọn chip, A1 A0 chọn cổng, dữ liệu cung cấp tới bus và WR\=0 để ghi dữ liệu tới cổng. 
 

 
 

Hình 5.3: Giản đồ thời gian ghi dữ liệu tới các cổng của 8255 
 
Chế độ 1: 
 Trong chế độ 0, dữ liệu được truyền giữ 8255 và thiết bị một cách thụ động. Ví dụ khi CPU 
ghi dữ liệu tới 1 cổng, thiết bị nối với cổng có nhận được dữ liệu hay không, CPU cũng không 
biết. Trong chế độ 1, ngoài dữ liệu truyền nhận giữa các cổng với thiết bị còn có thêm các tín hiệu 
bắt tay để chắc chắn rằng dữ liệu đã được truyền nhận. 
 Hình 5.4 mô tả tác động của các tín hiệu bắt tay của một cổng truyền dữ liệu. Các tín hiệu bắt 
tay cho cổng truyền bao gồm: 
- OBF (Output Buffer Full): là tín hiện ngõ ra tác động mức thấp thông báo bộ đệm ngõ ra đầy. 

Tín hiệu này sẽ tích cực khi CPU ghi tới cổng truyền 1 byte dữ liệu, và bên nhận chưa lấy dữ 
liệu này đi. CPU tác động tín hiệu WR\ ghi dữ liệu tới cổng, cạnh lên của tín hiệu WR\ (ghi 
xong dữ liệu) sẽ tác động OBF = 0. Và ngõ vào ACK = 0 gởi tới từ bên nhận dữ liệu, thông 
báo dữ liệu đã được lấy, sẽ làm OBF\ trở về mức 1. Tín hiệu này sẽ được nối tới STB của 
cổng nhận, để chốt dữ liệu vào cổng nhận. 

- ACK (acknowledge): là tín hiệu ngõ vào tác động mức thấp sử dụng cho việc nhận tín hiệu trả 
lời từ cổng nhận, thông báo để cổng truyền biết cổng nhận đã lấy xong dữ liệu, lúc này cổng 
truyền có thể truyền tiếp một dữ liệu khác. 

- INTR (interrupt): là tín hiệu ra tác động mức cao thông báo một byte CPU ghi tới cổng truyền 
đã được truyền xong tới thiết bị. Tín hiệu này có thể sử dụng yêu cầu ngắt CPU để thực hiện 
việc ghi tới một dữ liệu khác. Mức thấp từ WR\ mà CPU gửi tới sẽ xoá INTR về 0, và khi 
OBF\ và ACK\=1 (INTE đã được lập) tín hiệu này sẽ tiếp tục được tác động. 

- INTE (Interrupt Enable): là cờ cho phép ngắt truyền bên trong 8255, nó có thể lập xoá bằng 
bit PC5 cho cổng A và PC6  cho cổng B (khi truyền). Khi INTE bị xoá, yêu cầu sẽ không được 
gửi tới CPU khi 8255 truyền xong một dữ liệu. 
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Hình 5.4: Giản đồ thời gian cổng truyền dữ liệu 8255 ở chế độ 1. 
 

Hình 5.5 mô tả tác động của các tín hiệu cổng nhận dữ liệu của 8255 trong chế độ 1. Các tín 
hiệu cho cổng nhận bao gồm: 
- STB (Strobe): là ngõ vào, khi ngõ vào này tác động dữ liệu trên các đường nối tới cổng nhận 

sẽ được chốt vào bộ đệm ngõ vào đó. Tín hiệu này được cấp từ OBF của cổng truyền. 
- IBF (Input Buffer Full): là tín hiệu ngõ ra tác động mức cao thông báo dữ liệu đã được chốt 

vào bộ đệm nhận, mức thấp từ STB\ sẽ đưa IBF lên mức cao và khi CPU đọc xong dữ liệu đã 
nhận (cạnh lên của RD\) sẽ xoá tín hiệu này về 0. IBF sử dụng để nối tới ACK\ của cổng 
truyền thông báo dữ liệu đã được nhận xong.  

 

 
 

Hình 5.5: Giản đồ thời gian các tín hiệu cho cổng nhận dữ liệu của 8255 trong chế độ 1 
 

- INTR (Interrupt Request): là tín hiệu yêu cầu ngắt, thông báo cho CPU biết đã có một dữ liệu 
sẵn sàng để CPU đọc. Tín hiệu này sẽ được lập lên 1 khi STB\ và IBF đống thời bằng 1 (INTE 
đã bằng 1), và được xoá khi CPU thực hiện một chu kỳ đọc kéo tín hiệu RD của nó xuống 
mức thấp. 

- INTE (Interrupt Enable):cờ cho phép ngắt trong 8255 được lập xoá thông qua việc lập xoá bit 
PC4. 
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Hình 5.6: Các tín hiệu truyền nhận trên các cổng của 8255 trong chế độ 1. 
 

Hình 5.6 trình bày chi tiết các tín hiệu bắt tay cho các cổng PA và PB ở các chế độ truyền và 
nhận dữ liệu trong chế độ 1. Hình 5.7 mô tả một ví dụ kết nối truyền nhận dữ liệu giữa hai cổng 
8255 ở chế độ 1, trong đó 8255 bên trái có cổng A truyền, cổng B nhận, ngược lại 8255 bên phải 
có cổng A nhận, cổng B truyền dữ liệu.  
 
  PA0 – PA7  PA0 – PA7 

PC7 PC4

PC6 PC5

INTE

PC3 

INTE

PC3 

PC2

PC1

INTE

PC0 

PC1

PC2

INTE

PC0 

PB0 – PB7 PB0 – PB7

IBFA 

OBFA STBA 

ACKA

OBFB STBB 

IBFB ACKB

INTA 

INTB 

INTA 

INTB 

WR  

RD  

RD  

D0 – D7 D0 – D7 

Hình 5.7: Kết nối truyền dữ liệu bằng 8255 ở chế độ 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quá trình truyền nhận trong chế độ 1 được thực hiện như sau: trước hết khi cổng truyền còn 

trống, OBF\=1, ACK\ = IBF của bên nhận bằng 1, nếu INTE được lập trước bằng 2, 8255 truyền 
sẽ yêu cầu CPU ghi một dữ liệu tới cho nó bằng tín hiệu yêu cầu ngắt INTR=1. Khi CPU ghi dữ 
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liệu (một xung mức thấp cung cấp tới ngõ vào WR\ của 8255), ngõ ra OBF\ của cổng truyền được 
kéo xuống mức thấp đưa tới ngõ vào STB để cài dữ liệu vào cổng nhận. Khi nhận được dữ liệu, 
cổng nhận thông báo trở lại cho cổng truyền bằng tín hiệu IBF mức cao đưa tới ngõ vào ACK\, và 
đồng thời yêu cầu CPU điều khiển nhận đọc dữ liệu bằng tín hiệu INTR mức cao. Khi CPU chưa 
đọc, bộ nhận vẫn duy trì IBF = ACK\ = 1, do đó OBF của bộ truyền vẫn tác động. CPU đọc dữ 
liệu kéo RD của 8255 xuống mức thấp xóa tín hiệu yêu cầu ngắt, đồng thời IBF trở về mức 0 bên 
truyền sẽ dừng tác động tín hiệu OBF và yêu cầu ngắt để CPU ghi tới một dữ liệu mới. 
Chế độ 2: 
 Trong chế độ 2, cổng A được sử dụng để truyền dữ liệu theo cả hai chiều kèm theo các tín 
hiệu bắt tay. Các tín hiệu bắt tay trong chế độ 2 cũng tương tự như chế độ 1, giản đồ thời gian tác 
động các tín hiệu được mô tả trên hình  5.8. Vị trí các tín hiệu trên chip trên hình 5.9. 
 

INTR 

WR 

OBF 

ACK 

STB 

IBF 

RD 

Data 

Hình 5.8: Định thời tín hiệu bắt tay trong chế độ 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 5.9: Các tín hiệu sử dụng cho việc truyền dữ liệu trong chế độ 2 của 8255 
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Kết nối cho việc truyền nhận dữ liệu giữa hai hệ thống sử dụng vào ra song song 8255 ở chế 
độ 2 được mô tả trên hình 5.10. Các tín hiệu bắt tay cho chế độ này có ý nghĩa tương tự như trong 
chế độ 1, riêng tín hiệu yêu cầu ngắt INTR sử dụng chung cả hai chiều truyền và nhận.  
 
  PA0 – PA7  PA0 – PA7 

PC7 PC4

PC6 PC5

INTE
A

INTE

PC2

PC1

INTEB

PC3 

PC1

PC2

INTEA 

PC3 

IBFA 

OBFA STBA 

ACKA

OBFB STBB 

IBFB ACKB 

INTA INTA 

WR  

RD  
RD  

D0 – D7 D0 – D7 

Hình 5.10: Kết nối truyền dữ liệu bằng 8255 ở chế độ 2. 

WR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3. Kết nối 8255 với hệ thống vi xử lý 
 

 
 

Hình 5.11: Kết nối 8255 trong hệ thống vi xử lý. 
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Các tín hiệu kết nối giữa 8255 và hệ thống vi xử lý 80286 mô tả trên hình 5.11. Bus dữ liệu 

D0-D7 được nối tới Bus dữ liệu của hệ thống. RD\ và WR\ của 8255nối tới IORC\ và IOWC\ để 
xác định chiều truyền dữ liệu. A0, A1 có thể nối tới 2 đường địa chỉ bất kỳ của hệ thống để CPU 
chọn cổng của 8255. RESET nối tới RESET của hệ thống để 8255 được khởi động lại cùng với 
CPU. CS\ được nối tới bộ giải mã địa chỉ với kế nối trên hình vẽ, 8255 được phép làm việc khi 
CS\ của nó ở mức 0 tương ứng với A4A3A7= 001 chọn ngõ ra Y1, A6 = 1, A5=0 và A0 = 0 cho 
phép 74LS138 giải mã địa chỉ. 
 Kết hợp với địa chỉ chọn cổng A2A1 cấp tới A1A0 của 8255 các cổng sẽ có địa chỉ như sau: 

- Cổng A:    A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 = 11000 00 0 = C0H. 
- Cổng B:    A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 = 11000 01 0 = C2H. 
- Cổng C:    A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 = 11000 10 0 = C4H. 
- Cổng ĐK: A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 = 11000 11 0 = C6H. 

 
5.1.4. Lập trình khởi tạo chế độ làm việc cho 8255 
 Các cổng của 8255 chỉ có thể truy cập được khi nó được lập trình trước, việc lập trình cho 
8255 được thực hiện bằng cách ghi từ điều khiển tới địa chỉ cổng điều khiển của nó. 8255 có hai 
dạng từ điều khiển là từ điều khiển lập xoá bit cổng C và từ điều khiển chế độ, hai loại từ điều 
khiển này được xác định bằng trạng thái bit D7 của chúng. 

Từ điều khiển lập xoá bit cổng C biểu diễn trên hình  5.12, bit D7 cho từ điều khiển này luôn 
bằng 0, các bit D6 D5 D4 có thể mang giá trị bất kỳ, các bit D3 D2 D1 = C2 C1 C0  mã hoá vị trí bit 
cổng C được lập xoá, bit D0 = S/R (Set/Reset) xác định việc lập hoặc xoá bit. Ví dụ, muốn lập bit 
PC2 của cổng C lên 1 có thể ghi dữ liệu 00000101 tới địa chỉ của cổng điều khiển. 
Ví dụ 5.1:  

Giả sử 8255 được kết nối với hệ thống vi xử lý 80286 như trên hình 5.11. Lập trình 8255 thực 
hiện các công việc sau: 

A) Lập PC2 lên mức cao. 
B) Tạo sóng vuông có 66% chu kỳ nhiện vụ trên PC6. 

Giải 
A)  
 MOV AL,00000101B 
 OUT 0C6H,AL 
B) 
AGAIN:      MOV AL,0xxx1101B 
       OUT 0C6H,AL 
       CALL DELAY 
       CALL DELAY 
       MOV AL,0xxx1100B 
       OUT 0C6H,AL 
       CALL DELAY 
       JMP AGAIN 
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Hình 5.12: Từ điều khiển lập xoá bit cổng C của 8255. 
 

Từ điều khiển chọn chế độ cho 8255 biểu diễn trên hình 5.13: bit D7 của nó luôn bằng 1, D6 
D5 = MA1 MA0 chọn chế độ cho nhóm 1 bao gồm PA và phần cao PC (00: chế độ 0; 01: chế độ 1; 
1x: chế độ 2), D4 = A sử dụng chọn chiều truyền dữ liệu cho PA (1: vào; 0: ra), D3 = CH chọn 
chiều truyền dữ liệu cho PC phần cao, D2 = MB chọn chế độ cho nhóm 2 gồm cổng PB và PC 
phần thấp (0: chế độ 0; 1: chế độ 1), D

B

1 = B chọn chiều truyền cho PB và D0 = CL chọn chiều 
truyền cho PC phần thấp. 

 
 

Hình 5.13: Từ điều khiển chọn chế độ của 8255. 
 
Ví dụ 5.2: Bộ điều khiển 8255 được kết nối với hệ thống 80286 như hình 5.14. 

- Xác định địa chỉ các cổng 8255. 
- Tìm từ điều khiển để 8255 để PA là ngõ vào, PB và PC là ngõ ra. 
- Lập trình lấy dữ liệu từ PA và đưa ra PB và PC. 
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Hình 5.14: Kết nối 8255 cho ví dụ 5.2. 
 Giải: 
- Địa chỉ của các cổng như sau: 
 

CS\ A1 A0 Địa chỉ 
Hex 

Cổng 

010100 0 0 50H PA 
010100 0 1 51H PB 
010100 1 0 52H PC 
010100 1 1 53H ĐK 

 
- Từ điều khiển cho cấu hình yêu cầu sẽ là: 1001 0000B = 90H 
- Đoạn lệnh lấy dữ liệu cổng A gửi ra cổng B và C như sau: 

MOV AL,90H 
OUT 53H,AL 
IN AL,50H 
OUT 51H,AL 
OUT 52H,AL 
 

5.2. GIAO TIẾP NỐI TIẾP 8251 
 
5.2.1. Chế độ truyền tin nối tiếp đồng bộ và cận đồng bộ 

Như đã giới thiệu, mọi hoạt động truyền dữ liệu của CPU với thế giới bên ngoài thông qua 
Bus dữ liệu bao gồm nhiều đường dây dẫn điện, được gọi là truyền dữ liệu song song. Khi truyền 
dữ liệu tới các thiết bị ở xa, thì việc truyền bằng nhiều đường dây như vậy sẽ không kinh tế, mặt 
khác tín hiệu truyền có độ tin cậy kém do chịu nhiễu bên ngoài và nhiễu lẫn nhau. Từ các đòi hỏi 
ở trên xuất hiện phương pháp truyền dữ liệu nối tiếp, trong phương pháp này, ở đầu phát, dữ liệu 
song song sẽ được chuyển thành chuỗi bit nối tiếp, truyền đi trên một đường dây tới bên thu. Ở 
đầu thu, dữ liệu nối tiếp sẽ được biến đổi ngược lại thành dạng song song để cung cấp cho hệ 
thống vi xử lý. Hình 5.15 mô tả kết nối của các kiểu truyền dữ liệu nối tiếp trong các hệ thống vi 
xử lý. 
 Việc truyền nhận dữ liệu nối tiếp có thể thực hiện bằng thanh ghi dịch như mô tả trên hình 
5.16 khi đó bên truyền sẽ nối tới bên nhận 2 đường, một cho dữ liệu và một cho xung clock 
truyền. Trên hình vẽ tại mỗi cạnh xuống của xung clock, bộ truyền sẽ dịch ra đường dữ liệu 1 
bit (0 hoặc 1), tương ứng như vậy, tại mỗi cạnh xuống xung clock nhận được bộ nhận sẽ lấy 
vào trạng thái cho một bit. Phương pháp này việc truyền nhận dữ liệu được thực hiện khá đơn 
giản, tuy nhiên nếu chỉ sai 1 clock thì toàn bộ dữ liệu truyền sẽ bị sai. Để việc truyền nhận dữ 
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liệu nối tiếp thực hiện tốt hơn, trong hệ thống vi xử lý người ta thường thực hiện các khung 
truyền dữ liệu đồng bộ và cận đồng bộ. 
 
 Bộ truyền 

(Transmitter)
Bộ nhận 

(Receiver)
Đơn công 
(Simplex) 

Bộ truyền 
(Transmitter)

Bộ nhận 
(Receiver)

Bán song công 
(Half Duplex) Bộ truyền 

(Transmitter)
Bộ nhận 

(Receiver)

Song công 
(Duplex) 

Bộ truyền 
(Transmitter)

Bộ nhận 
(Receiver)

Bộ truyền 
(Transmitter)

Bộ nhận 
(Receiver)

Hình 5.15: Các kiểu kết nối truyền dữ liệu nối tiếp trong hệ thống vi xử lý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 5.16: Truyền dữ liệu nối tiếp theo nguyên tắc thanh ghi dịch 

 
5.2.1.1. Truyền nhận nối tiếp cận đồng bộ 
Chế độ truyền cận đồng bộ 

Trong chế độ này, khi có một kí tự gửi tới từ CPU, bộ truyền nối tiếp sẽ tự động cộng thêm 
một Start bit mức thấp, sau đó là các bit dữ liệu (bit có trọng số thấp nhất trước tiên), tiếp theo sẽ 
là bit chẵn lẻ (nếu được lập trình), và cuối cùng là các bit Stop (có thể có 1; 1,5 hoặc 2 bit stop). 
Sau đó các bit trên sẽ được dịch tới ngõ ra thành một chuỗi bit nối tiếp, chuỗi dữ liệu được dịch ra 
ở mỗi cạnh lên của xung clock cung cấp cho bộ truyền. Nếu được phép, các kí tự ngưng truyền 
(thường là các bit 0 liên tục) sẽ được truyền tiếp tới ngõ ra, nếu không có yêu cầu truyền một dữ 
liệu mới. Khi  không lập trình cho phép kí tự ngắt, khi hết dữ liệu truyền, ngõ ra sẽ được giữ ở 
mức cao. Hình 5.17 mô tả khung truyền dữ liệu trong chế độ truyền cận đồng bộ: 
Chế độ nhận cận đồng bộ 

Đường nhận bình thường ở trạng thái cao, khi xuất hiện một  cạnh  xuống trên đường này là  
bắt đầu Start bit của một kí tự  mới, giá trị Start  bit sẽ được kiểm tra lại  một lần nữa vào thời 
điểm giữa của nó. Khi kiểm tra lại  nếu vẫn  tìm  thấy mức thấp thì Start bit được coi là hợp  lệ, và 
bộ đếm bit dữ liệu bắt đầu hoạt động. Bộ đếm sẽ tăng giá trị của nó tại thời  điểm giữa  của các bit 
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dữ liệu (kể cả bit chẵn  lẻ và  bit stop nếu có). Nếu có lỗi chẵn lẻ thì cờ báo lỗi chẵn lẻ sẽ được 
thiết lập. Dữ  liệu  và  bit chẵn  lẻ sẽ được lấy mẫu tại chân vào  tại mỗi  cạnh lên của tín hiệu 
clock cung cấp cho bộ nhận. Nếu mức thấp xuất  hiện tại vị trí Stop bit  thì cờ báo lỗi sai khung sẽ 
được thiết lập, lỗi sai khung có thể xảy ra do nhiễu, hoặc do việc lập trình giao thức khung giữa 
bên truyền và bên nhận  khác  nhau. Ví dụ bên truyền lập trình truyền các kí tự có chiều dài 5 bit, 
mà bên nhận lập trình các kí tự  có chiều dài  8 bit thì sẽ  xảy ra lỗi sai khung. Bit Stop sẽ thông 
báo nhận xong một kí tự.  
 TxD 

Stop bit Start bit 
Các bit dữ  liệu được CPU 

gởi tới 
Bit chẵn lẻMaking 

làm dấu 

Bộ truyền  tạo ra khi 
được lập trình 

Hình 5.17: Khung truyền dữ liệu bên truyền trong chế độ cận đồng bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú ý là bên nhận chỉ yêu cầu 1 stop bit mà không quan  tâm tới số stop bit đã được lập trình 
ở bên nhận. Kí tự nhận được sẽ nạp vào bộ đệm song song của bộ nhận nối tiếp. Một tín hiệu 
thông báo sẽ tác động kh inhận xong một ký tự, để thông báo tới CPU đã có một kí tự sẵn sàng để 
đọc vào. Nếu kí tự nhận trước chưa được CPU đọc vào, mà kí tự hiện thời tới thay thế nó trong bộ 
đệm nhận, thì sẽ xảy ra lỗi Overrun, và cờ báo lỗi sẽ được lập (kí tự trước sẽ bị mất). Hình 5.18 
mô tả khung dữ liệu tại bên nhận 
 RxD 

Stop bit Start bit Các bit dữ  liệu nhận được Bit chẵn lẻ 

Không xuất hiện 
trên data bus 

Hình 5.18: Khung truyền dữ liệu bên nhận trong chế độ cận đồng bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.2. Chế độ truyền nhận nối tiếp đồng bộ 
Chế độ truyền đồng bộ 

 Ngõ ra bộ truyền sẽ giữ ở mức cao cho tới khi CPU gửi tới một kí tự để truyền đi, thông 
thường đó sẽ là kí tự đồng bộ. Các bit của kí tự đầu tiên sẽ được dịch nối tiếp tới ngõ ra ở mỗi 
cạnh lên của xung clock truyền. Nếu CPU không ghi kí tự dữ liệu tới để truyền đi, thì bộ đệm 
truyền sẽ rỗng và các kí tự đồng bộ sẽ tự động được dịch tới ngõ ra (đồng bộ có thể bao gồm 1 
hoặc hai kí tự). Bộ đệm thường có một ngõ ra thông báo khi nào bắt đầu truyền dữ liệu cho bên 
nhận, khi nào tín hiệu này còn ở mức cao bên truyền tiếp tục gửi đi các ký tự đồng bộ. Hình 5.19 
mô tả khung truyền trong chế độ đồng bộ. Khi đã có dữ liệu truyền, nếu chưa có thông báo đồng 
bộ từ bên nhận, các ký tự đồng bộ vẫn tiếp tục được gửi tới bên nhận. Thông báo đồng bộ từ bên 
nhận gửi cho bên truyền có thể bằng tín hiệu phần cứng hoặc lệnh phần mềm. 
Chế độ nhận đồng bộ 

Trong chế độ nhận đồng bộ, việc đồng bộ với bên truyền có thể thực hiện đồng bộ trong hoặc 
đồng bộ ngoài. Khi chọn chế độ đồng bộ trong, dữ liệu tới ngõ vào bộ nhận sẽ được lấy mẫu tại 

 103



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 5: Các vi mạch hỗ trợ trong hệ thống vi xử lý 

mỗi cạnh lên clock nhận. Giá trị trong bộ đệm nhận sẽ được so sánh tại mỗi thời điểm bắt đầu một 
bit, cho đến  khi tìm được kí tự đồng bộ. Nếu chọn chế độ hai kí tự đồng bộ, thì chuỗi dữ liệu 
nhận được sẽ được so sánh cho tới khi tìm được cả hai kí tự đó, lúc này bộ nhận sẽ kết thúc chế độ 
tìm kiếm đồng bộ (HUNT MODE), và bên nhận đã đồng bộ được với bên truyền. Tín hiệu thông 
báo đồng bộ sẽ tác động, để thông báo cho bên truyền bắt đầu truyền dữ liệu. Khi lập trình có 
kiểm tra chẵn lẻ thì tín hiệu báo đồng bộ sẽ chưa được thiết lập ở điểm giữa của bit chẵn lẻ, thay 
vì tới điểm giữa của bit dữ liệu cuối cùng khi không có kiểm tra chẵn lẻ. 

Khi chọn chế độ đồng bộ ngoài, bên truyền sẽ cung cấp mức cao tới ngõ vào đồng bộ của bên 
nhận, , vì thế bộ nhận sẽ không thực hiện chế độ tìm kiếm từ đồng bộ. Mức cao này cần phải giữ 
trong thời gian lớn hơn một chu kỳ xung clock.  

Các lỗi chẵn lẻ và overrun được thông báo và kiểm tra tương tự như  trong chế độ cận đồng 
bộ. Lỗi chẵn lẻ luôn được kiểm tra trừ khi bộ nhận đang hoạt động trong chế độ tìm kiếm đồng 
bộ. CPU có thể chuyển hoạt động của bộ nhận qua chế độ tìm kiếm khi mất đồng bộ. Điều này có 
thể thực hiện bằng cách ghi tới bộ đệm 1 kí tự có tất cả các bit bằng 1, như vậy sẽ tránh được việc 
phát hiện đồng bộ sai do nhầm kí tự đồ̀ng bộ với các kí tự dữ liệu thông thường khác.  
 
 

DATA SYNC2 SYNC1 DATA DATA 

Được bộ truyền nối tiếp 
tự động chèn vào 

TxD 

Lấy mẫu tại giữa mỗi bit 

 Trở về mức 0 khi CPU ghi tới 
một byte mới Ngõ ra báo bộ đệm 

truyền rỗng 

Hình 5.19: Khung dữ liệu bên truyền trong chế độ đồng bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Cấu trúc của vi mạch truyền nhận nối tiếp USART 8251 

8251 là mạch giao tiếp nối tiếp trong hệ thống vi xử lý có các đặc tính chính sau: 
- Hoạt động vào ra nối tiếp ở cả hai chế độ: đồng bộ và cận đồng bộ (Synchronous và 

Asynchronous). 
- Truyền các kí tự từ 5 tới 8 bit trong chế độ đồng bộ. Đồng bộ có thể thực hiện bên trong 

hoặc bên ngoài. Các kí tự đồng bộ được tự động chèn vào chuỗi dữ liệu. 
- Truyền các kí tự từ 5 tới 8 bit trong chế độ cận đồng bộ. Tốc độ clock cung cấp có thể bằng 

1, 16 hoặc 64 lần tốc độ Baud truyền nhận dữ liệu. Có thể thực hiện việc phát kí tự ngắt 
truyền. Stop bit có thể là 1, 1 1/2, hoặc 2 bit. Có thể phát hiện các lỗi Start bit. Phát hiện và 
xử lý ngưng (break) tự động. 

- Tốc độ truyền cực đại trong chế độ đồng bộ là 64K baud, trong chế độ cận đồng bộ là 19,2 
K baud. 

- Hoạt động truyền nhận dữ liệu song công, với hai bộ đệm truyền và nhận riêng biệt. 
- Phát hiện các lỗi truyền như : chẵn lẻ, sai khung, overrun. 
- Hoạt động tương thích với các vi xử lý họ Intel. 
- Tất cả các tín hiệu vào ra tương thích logic TTL. 

8251 USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) được thiết kế cho 
việc truyền dữ liệu giữa các vi xử lý họ Intel như MCS68, 80,85 và iPAX-86,88. 8251 sử dụng 
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cho việc giao tiếp với các thiết bị ngoại vi nối tiếp, và khi đã được lập trình từ CPU nó có thể hoạt 
động trong hầu hết các chế độ truyền dữ liệu nối tiếp hiện có. Theo hướng truyền USART nhận 
dữ liệu song song từ CPU rồi chuyển chúng thành chuỗi dữ liệu nối tiếp liên tục để truyền. Đồng 
thời theo hướng nhận nó có thể nhận các chuỗi dữ liệu nối tiếp rồi biến đổi thành dạng song song 
để chuyển tới CPU. USART sẽ thông báo cho CPU mỗi khi nó truyền xong một dữ liệu từ CPU 
gởi tới, hoặc mỗi khi nhận được một dữ liệu từ thiết bị ngoại vi cho CPU. CPU có thể đọc được 
trạng thái hoạt động của 8251 tại mọi thời điểm, các trạng thái này bao gồm: các lỗi truyền dữ 
liệu, các tín hiệu điều khiển như SYNDET, TxEMPTY …. 8251 được sản xuất bằng công nghệ 
bán dẫn MOS kênh N. 

Cấu tạo của 8251 biểu diễn trên hình 5.20 với các khối chức năng chính như sau: 

*  Bộ đệm dữ liệu. 
Là bộ đệm 8 bit ba trạng thái hai chiều sử dụng cho việc giao tiếp giữa 8251 và Bus dữ liệu 

của CPU. Dữ liệu có thể truyền nhận qua bộ đệm bằng các lệnh IN /OUT thông  thường của CPU, 
với các tín hiệu điều khiển thích hợp đưa tới các chân C/D, RD,WR, CS. Các từ điều khiển, các từ 
lệnh khởi động cho 8251, từ trạng thái, và các dữ liệu vào ra đều được truyền thông qua bộ đệm 
dữ liệu. 

Các thanh ghi từ điều khiển và từ lệnh sẽ nhận dữ liệu từ CPU để định nghĩa  các chế độ hoạt 
động khác nhau của 8251. 
* Khối logic điều khiển đọc ghi. 
  Khối này sẽ nhận các tín hiệu cung cấp từ Bus điều khiển của hệ thống sẽ tạo ra các tín hiệu 
điều khiển cho toàn bộ hoạt động của 8251. 
* Khối điều khiển Modem. 
  Tạo ra các tín hiệu bắt tay giao tiếp với modem cho phép truyền dữ liệu trên đường điện thoại. 
* Bộ đệm truyền. 
 

 
Bộ đệm 
BUS dữ 
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Bộ đệm 
truyền (P:S) 

Bộ điều 
khiển 
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Hình 5.20: Sơ đồ khối của 8251 
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 Khối này nhận dữ liệu song song từ bộ đệm dữ liệu, chuyển đổi thành chuỗi dữ liệu nối tiếp, 
chèn vào các bit hoặc các kí tự để tạo ra khung truyền tương ứng với các chế độ truyền khác nhau. 
Sau đó các bit sẽ được dịch ra đường TxD ở mỗi cạnh lên của xung Clock cung cấp vào TxC. Bộ 
truyền chỉ bắt đầu truyền khi được cho phép CTS =0. Đường TxD sẽ ở trạng thái treo khi thực 
hiện Reset hoặc khi CTS=1 hay khi bộ đệm truyền rỗng. 
* Bộ điều khiển truyền 
  Bộ điều khiển truyền quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến việc truyền dữ liệu nối tiếp. 
Nó sẽ nhận các tín hiệu cả bên trong lẫn bên ngoài để thực hiện chức năng này. 
* Bộ đệm nhận 

Bộ nhận lấy chuỗi dữ liệu nối tiếp trên ngõ RxD biến đổi thành dạng song song, kiểm tra sự 
duy nhất của các bit hoặc các kí tự tùy theo các chế độ thông tin và sau đó chuyển dữ liệu (đã loại 
bỏ các giao thức khung) tới CPU. Các bit  trên đường RxD sẽ được dịch vào ở mỗi cạnh lên của 
tín hiệu RxC. 
* Bộ điều khiển nhận 

Khối này có chức năng quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến bộ nhận, bao gồm các chức 
năng sau: 

- Ngăn chặn các lỗi nhận dữ liệu của 8251, như xác định mức thấp trên đường RxD là trạng thái 
không sử dụng (điều kiện ngắt) hay trạng thái dữ liệu thấp. Trước khi bắt đầu nhận các kí tự 
nối tiếp, mức 1 phải có trên đường RxD ngay sau tín hiệu Reset. Sau đó bộ nhận sẽ kiểm tra 
để phát hiện bit thấp (Start bit) để xác định trạng thái bắt đầu nhận dữ liệu. Chức năng này chỉ 
hoạt động trong chế độ cận đồng bộ và chỉ thực hiện một lần sau mỗi lần Reset. 

- Ngăn chặn sai Start bit do xung nhiễu tức thời, bộ điều khiển nhận sẽ lấy mẫu start bit ở cạnh 
xuống và xác nhận lại nó một lần nữa trong khoảng giữa bit. 

  - Phát hiện lỗi chẵn lẻ của dữ liệu nhận được và thiết lập bit thông báo lỗi tương ứng trong 
thanh ghi trạng thái. 

  - Trong chế độ cận đồng bộ sẽ phát hiện lỗi sai khung khi không tìm thấy bit stop sau byte dữ 
liệu vừa nhận được. 

 
5.2.3. Các chế độ làm việc của vi mạch USART 8251 

Như đã giới thiệu ở trên, 8251 hoạt động ở cả hai chế độ đồng bộ và cận đồng bộ. Trong chế 
độ cận đồng bộ, khung truyền đồng bộ sẽ truyền ra trên đường TxD và nhận vào bằng đường 
RxD. Với clock truyền nhận cố định, tốc độ truyền nhận có thể thay đổi bằng phần mềm. Bit Start 
của khung truyền ở mức thấp, các bit dữ liệu có thể lậo trình để chọn từ 5 tới 8 bit, kiểm tra chẵn 
lẻ được lập trình bằng phần mềm, có thể có hoặc không có bit chẵn lẻ, có thể kiểm tra chẵn hoặc 
lẻ. Bit stop có thể lập trình để chọn 1, 1 ½ và 2 bit. 

Với chế độ đồng bộ, 8251 có thể thực hiện đồng bộ trong hoặc đồng bộ ngoài. Khi đồng bộ 
trong, bên truyền sẽ truyền liên tiếp 1 hoặc 2 ký tự đồng bộ tới bên nhận trước khi truyền dữ liệu. 
Bên nhận sẽ nhận các ký tự đồng bộ để so sánh với các ký tự đồng bộ mà nó đã được lập trình. 
Khi so sánh đúng, bên nhận đã đồng bộ được với bên truyền, và nó sẽ cấp mức cao vào chân 
SYNDET, để bên truyền bắt đầu dịch các dữ liệu ra. 

Trong chế độ đồng bộ ngoài, bên truyền phát liên tiếp các dữ liệu đồng bộ khi không có dữ 
liệu. Tuy nhiên, bên nhận không so sánh các ký tự đồng bộ này, mà nó chờ cho tới khi ngõ vào 
SYNDET tác động thì bắt đầu nhận dữ liệu. 
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5.2.4. Ghép nối USART 8251 với hệ thống vi xử lý 
Mô tả các tín hiệu của 8251 
* RESET : là một ngõ vào tác động mức cao để khởi động lại 8251, sau khi nhận được tín hiệu 
này 8251 sẽ trở về trạng thái ban đầu và cần phải lập trình lại các từ lệnh mới. Xung Reset cần kéo 
dài ít nhất trong 6 chu kỳ xung clock. Ngoài ra từ lệnh cũng có thể khởi động lại cho 8251, đó là 
chế độ khởi động mềm. Tín hiệu này có thể nối tới RESET của CPU để 8251 được reset cùng với 
toàn bộ hệ thống. 
*CLK: (Clock)  Là ngõ vào cung cấp xung nhịp định thời cho hoạt động cho các khối bên trong 
8251. Tín hiệu này có thể lấy từ một bộ tạo clock TTL. Không có ngõ vào ra nào tác động phụ 
thuộc vào CLK, nhưng tần số xung đưa tới ngõ vào này phải lớn hơn 30 lần tốc độ truyền nhận. 
Các tín hiệu điều khiển chế độ hoạt động của 8251 
* WR\: (Write) Ngõ vào tác động mức thấp, 8251 nhận tín hiệu này từ bus điều khiển hệ thống để 
xác định chế độ CPU ghi dữ liệu hoặc từ điều khiển tới 8251. 
* RD\: (Read) Là một ngõ vào tác động mức thấp nhận tín hiệu từ bus điều khiển hệ thống xác 
định chế độ CPU đọc dữ liệu hoặc từ trạng thái từ 8251. 
*C/D\: (Control/Data) Ngõ vào này tác động cùng với các tín hiệu RD hoặc WR để xác định tín 
hiệu ghi tới 8251 là dữ liệu hay từ điều khiển, và dữ liệu đọc từ 8251 là dữ liệu hay từ trạng thái. 
Một đường địa chỉ có thể nối tới ngõ vào, này để xác định 1 địa chỉ đọc ghi dữ liệu, và một địa chỉ 
để đọc chi điều khiển. 
* CS\:  (Chip Select) Là ngõ vào tác động mức thấp chọn mạch của 8251. Việc đọc ghi 8251 chỉ 
thực hiện được khi đã chọn mạch (CS=0). Khi CS=1 bus dữ liệu sẽ treo lên trạng thái trở kháng 
cao và các tín hiệu RD, WR sẽ không có tác dụng. Tín hiệu này được nối tới bộ giải mã địa chỉ 
vào ra. Các chế độ hoạt động của 8251 tương ứng với các tín hiệu điều khiển được mô tả trong 
bảng sau: 
 

CS\ C/D\ WR\ RD\ Chế độ 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
1 
1 
x 
x 

1 
0 
1 
0 
1 
x 
 

0 
1 
0 
1 
1 
x 
 

CPU ghi dữ liệu tới 8251 
CPU đọc dữ liệu từ 8251 
CPU ghi các từ lệnh tới 8251 
CPU đọc từ trạng thái từ 8251 
Data bus ở trở kháng cao 
Không chọn mạch data bus ở trở 
kháng cao 

 
 
Các tín hiệu điều khiển Modem 
 8251 có một loại các tín hiệu tạo ra từ bộ điều khiển modem để giao tiếp một cách đơn giản với 
hầu hết các loại modem. Các tín hiệu này tạo ra nhằm mục đích giao tiếp với các modem nhưng 
cũng có thể sử dụng các mục đích khác nếu cần thiết. 
* DSR (Data Set Ready) Là một ngõ vào nối tới DSR của modem. Khi ngõ vào này tác động, bit 
DSR trong thanh ghi trạng thái sẽ tác động, vì thế CPU có thể kiểm tra ngõ vào này bằng cách đọc 
từ trạng thái. Ngõ vào này được sử dụng để kiểm tra trạng thái của modem. Modem tác động tín 
hiệu này bằng 0 là để thông báo tới CPU việc nó đã nối ghép hoàn chỉnh với đường điện thoại, và 
đang sẵn sàng cho việc truyền dữ liệu. Các modem  quay số tự động sẽ gửi tín hiệu này tới CPU 
khi nó quay số thành công tới một đầu cuối khác. 
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*DTR (Data Terminal Ready) Là một ngõ ra tác động mức thấp, tín hiệu này có thể lập xoá bằng 
các ghi dữ liếu tới bit DTR của từ lệnh lập trình cho 8251. Tín hiệu này nối tới modem để điều 
khiển hoạt động của modem. CPU sẽ tác động tín hiệu này khi đã khởi động xong 8251 để sẵn 
sàng truyền dữ liệu với modem. Một số modem sẽ không thể thông báo trạng thái đã nối ghép 
được với đường điện thoại cho đến khi tín hiệu này tác động. Một số modem không sử dụng tín 
hiệu này. Một số modem có công tắc để chuyển chế độ sử dụng hoặc không sử dụng tín hiệu này. 
* RTS (Request To Send) Là một ngõ ra tác động mức thấp khi lập trình bit RTS trong từ lệnh lập 
trình cho 8251. Tín hiệu này được gửi tới modem để yêu cầu gửi dữ liệu tới đường ra TxD. Tín 
hiệu này sử dụng kết hợp với CTS để điều khiển luồng dữ liệu giữa CPU và modem. Trong chế độ 
đồng bộ tín hiệu này sử dụng để điều khiển luồng tín hiệu giữa các modem. 
* CTS (Clear to Send) Là ngõ vào tác động mức thấp cho phép 8251 truyền chuỗi dữ liệu nối tiếp 
khi bit TxEnable trong từ lệnh bằng 1. Còn nếu TxEnable = 0 hoặc CTS =1 trong khi đang truyền 
thì 8251 sẽ truyền xong hết tất cả các bit dữ liệu hiện có và ghi lệnh TxDisable trước khi ngưng. 
Tín hiệu này từ modem gửi tới 8251 để thông báo nó sẵn sàng nhận dữ liệu. Trong chế độ đồng bộ 
tín hiệu này sử dụng điều khiển luồng thông tin giữa các modem. 
Các tín hiệu truyền dữ liệu 
* TxD: (Transmit Data) Là ngõ ra sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp từ 8251 ra ngoài thiết bị 
ngoại vi. Dữ liệu song song tại bộ đệm truyền sẽ dịch lần lượt ra ngõ này tại mỗi cạnh lên của 
TxC. 
* TxReady: (Transmitter Ready) Ngõ ra này sử dụng thông báo cho CPU biết bộ đệm truyền đã 
sẵn sàng nhận một kí tự dữ liệu. Tín hiệu này có thể sử dụng ngắt CPU để yêu cầu CPU truyền tới 
8251 một byte dữ liệu mới. Tín hiệu này sẽ bị che bởi bit TxEnable, CPU cũng có thể kiểm tra 
trạng thái ngõ ra này bởi phần mềm bằng lệnh đọc từ trạng thái của 8251 và kiểm tra bit 
TxREADY. Ngõ ra này sẽ tự động reset ở cạnh xuống của tín hiệu WR\ (tức là khi một kí tự dữ 
liệu được nạp tới từ CPU). 
* TxEmpty: ( Transmitter Empty ) khi 8251 không có kí tự để gửi ra, TxEmpty sẽ tác động mức 
cao. Nó sẽ được reset khi nhận được một kí tự từ CPU (nếu bộ đệm truyền được cho phép). Ngoài 
ra khi bộ truyền không được cho phép ngõ ra này cũng ở mức cao. TxEmpty có thể sử dụng để 
thông báo kết thúc một chế độ truyền, khi đó CPU sẽ hiểu cần phải chuyển đường truyền trong 
chế độ truyền nhận bán công. 

Trong chế độ đồng bộ mức cao ở ngõ ra này thông báo không có kí tự dữ liệu nào được nạp 
tới, các kí tự đồng bộ bắt đầu được dịch ra một cách tự động.  
* TxC: (Transmitter Clock) là ngõ vào cung cấp xung nhịp điều khiển tốc độ truyền các kí tự. 
Trong chế độ đồng bộ tốc độ baud là 1x tức là bằng tần số xung TxC. Trong chế độ truyền cận 
đồng bộ tốc độ baud truyền sẽ bằng 1, 1/16, 1/64 lần tốc độ TxC tùy thuộc vào tốc độ đã lập trình 
là 1x, 16x hay 64x. 

Ví dụ: nếu tốc độ baud là 110 baud 
  TxC = 110Hz trong chế độ 1x. 
  TxC = 1,72KHz trong chế độ 16x 
  TxC = 7.04 KHz trong chế độ 64x 

Cạnh lên của TxC sẽ dịch các bit ra khỏi 8251. 
Các tín hiệu cho việc nhận dữ liệu 
* RxD: (Receiver Data) Là ngõ vào sử dụng cho việc nhận dữ liệu nối tiếp từ bên ngoài vào 8251. 
Các bit của dữ liệu nối tiếp sẽ lần lượt được dịch vào bộ đệm nhận ở mỗi cạnh lên của RxC. 
* RxRDY: (Receiver Ready) Là ngõ ra tác động cao chỉ thị 8251 có một dữ liệu sẵn sàng để CPU 
đọc. RxRDY có thể sử dụng là tín hiệu yêu cầu ngắt CPU, để CPU dừng công việc hiện tại đọc dữ 
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liệu từ bộ đệm nhận của 8251. CPU cũng có thể kiểm tra trạng thái của ngõ vào này bằng cách 
đọc từ trạng thái của 8251 và kiểm tra bit RxRDY. 

Khi bit RxEnable trong từ lệnh không tác động thì RxRDY sẽ bị giữ ở trạng thái reset, ở chế 
độ cận đồng bộ RxRDY chỉ thiết lập khi bộ nhận được lập trình cho phép hoạt động, Start bit đã 
được gửi cùng với một kí tự đã được nhận và chuyển xong sang dạng song song trong bộ đệm. 
Trong chế độ đồng bộ RxRDY cũng chỉ thiết lập khi bộ nhận được cho phép hoạt động, và kí tự 
dữ liệu đã được chuyển vào hoàn chỉnh trong thanh ghi dữ liệu. 

Khi có một kí tự mới truyền tới, mà kí tự cũ chưa được đọc ra khỏi bộ đệm sẽ xảy ra lỗi 
overrun, bit báo lỗi trong thanh ghi trạng thái được thiết lập và kí tự cũ sẽ bị mất. Nếu dữ liệu bắt 
đầu đọc trong khi xảy ra việc truyền dữ liệu bên trong thì lỗi overrun cũng xảy ra tương tự như 
trên. 
* RxC: (Receiver Clock) Ngõ vào nhận xung nhịp điều khiển tốc độ nhận dữ liệu nối tiếp. Trong 
chế độ đồng bộ tốc độ baud là 1x, tức là bằng với tần số của RxC. Trong chế độ cận đồng bộ tốc 
độ baud cũng tùy thuộc vào chế độ chọn trong khi khởi động 8251 là 1x, 16x hay 64x như khi 
truyền. 

Ví dụ với tốc độ nhận là 300 baud thì: 
  - trong chế độ 1x tần số RxC phải là 300 Hz 
  - trong chế độ 16x tần số RxC phải là 4800 Hz 
  - trong chế độ 64x tần số RxC phải là 19.2  kHz 

Dữ liệu được lấy mẫu vào ở mỗi cạnh lên của RxC. 
  Chú ý trong hầu hết các hệ thống sử dụng 8251 để truyền dữ liệu nối tiếp, 8251 sẽ xử lý cả hai 
hướng truyền và nhận trên một đường truyền bên ngoài (ví dụ như đường dây điện thoại). Do đó 
tốc độ truyền và nhận dữ liệu thường là bằng nhau. TxC và RxC sẽ được lấy chung từ một bộ tạo 
xung nhịp. 
* SYNDET: (SYNC Detect/ BRKDET Break Detect) Tín hiệu này được sử dụng cho chức năng 
phát hiện đồng bộ SYNDET, và nó có thể sử dụng như một ngõ vào, hoặc một ngõ ra tùy thuộc 
vào từ điều khiển lập trình cho 8251. Nó sẽ bị reset về mức thấp khi có tín hiệu  Reset chip. Trong 
chế độ đồng bộ tín hiệu này là một ngõ ra, SYNDET sẽ tác động mức cao khi 8251 xác định được 
kí tự đồng bộ trong chế độ nhận. Nếu 8251 được lập trình ở chế độ có hai kí tự đồng bộ (bi-sync) 
thì SYNDET sẽ tác động tại thời điểm giữa của bit cuối cùng kí tự đồng bộ thứ hai. SYNDET sẽ 
tự động Reset khi đọc từ trạng thái. 

Trong chế độ đồng bộ ngoài tín hiệu này là một ngõ vào, ngõ vào này tác động mức cao để 
thông báo rằng 8251 sẽ bắt đầu nhận dữ liệu vào ở cạnh lên của chu kỳ RxC kế tiếp. Khi chế độ 
đồng bộ ngoài được lập trình thì chế độ đồng bộ trong sẽ không hoạt động. 
  Trong chế độ truyền cận đồng bộ tín hiệu này mang chức năng BRKDET, nó sẽ tác động mức 
cao bất cứ khi nào bộ nhận phát hiện ra hai bit thấp liên tiếp sau stop bit (Trong chế độ cận đồng 
bộ khung dữ liệu truyền bao gồm : Start bit, các bit dữ liệu, bit chẵn lẻ và Stop bit). Phát hiện ngắt 
cũng có thể đọc trong từ trạng thái của 8251. Tín hiệu này sẽ bị xóa khi reset chip, hoặc khi ngõ 
vào RxD trở về mức cao. 
 Giao tiếp giữa 8251 và bus hệ thống. 
 Hình 5.21 mô tả việc nối ghép giữa 8251 và bus hệ thống của 80286, các giao tiếp khác cũng 
được thực hiện  một cách tương tự. 

Địa chỉ mà CPU cung cấp để truy cập tới 8251 sẽ bao gồm hai phần: các bit địa chỉ cao sẽ đưa 
tới bộ giải mã vào ra để cung cấp tín hiệu chọn mạch cho 8251. Địa  chỉ thấp A0 sử dụng cho việc 
xác định việc truyền dữ liệu giữa 8251 và CPU là dữ  liệu thông thường hay các từ điều khiển hay 
trạng thái. 
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Bus dữ liệu sử dụng cho việc truyền dữ liệu, ghi các từ điều khiển và đọc từ trạng thái của 8251.  
 Các tín hiệu điều khiển còn lại được lấy từ bus hệ thống phục vụ cho các nhiệm vụ khác nhau 
như đã mô tả trong phần trên. 
 
 Address BUS

Control BUS

Data  BUS

  D0-D7  CLK   Reset WR\RD\ C/D 

A0 

  
(TTL) 

   ResetIOWC\IORC\

 
 

Giải mã địa 
chỉ vào ra 

CS\ 
8251 

Hình 5.21: Giao tiếp giữa 8251 và Bus hệ thống. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.5. Lập trình khởi tạo chế độ làm việc cho USART 8251 

Trước khi bắt đầu truyền nhận dữ liệu thì 8251 cần được nạp một tập hợp các từ điều khiển 
ghi tới từ CPU. Các từ điều khiển này sẽ định nghĩa đầy đủ các tính năng hoạt động của 8251 và 
chúng cần được đưa tới ngay sau khi reset (cứng hoặc mềm) cho 8251. 
Các từ điều khiển sẽ bao gồm hai dạng sau: 
 1. Từ chế độ  (Mode Instruction) 
 2. Từ lệnh  (Command Instruction). 

Sau đây sẽ mô tả chi tiết các bit của các từ  chế độ và từ lệnh và các tính năng hoạt động mà 
chúng quản lý. 
- Từ chế độ:  

Từ chế độ sẽ định nghĩa các tính chất hoạt động chung cho 8251. Nó cần phải được ghi tới 
8251 ngay sau khi  reset, và chỉ khi nó đã được ghi tới thì các  kí tự đồng bộ hay các từ lệnh mới 
có thể ghi tới được. Các bit của từ chế độ trong chế độ cận đồng bộ được định nghĩa như hình 
5.22a bao gồm: 

D1D0=B2B1 là  hai bit định nghĩa tốc độ baud truyền nhận dữ liệu của 8251. Khi 2  bit này 
đều bằng 0 thì 8251 sẽ hoạt động trong chế động đồng bộ, lúc này tốc độ baud sẽ bằng tần số 
xung nhịp. Khi hai bit này không  đồng thời bằng 0, 8251 sẽ hoạt động trong chế độ cận  đồng bộ 
và 3 tốc độ truyền có thể chọn tùy thuộc vào giá trị của các bit này. 

D3D2=L2L1 là hai bit xác định chiều dài kí tự dữ liệu truyền  từ 5 tới 8 bit. CPU luôn  đọc và 
ghi dữ liệu với 8251 bằng bus  dữ liệu 8 bit, do đó khi chiều dài dữ liệu chọn nhỏ hơn 8 thì khi ghi  
các bit có trọng số thấp sẽ bị bỏ qua, còn khi đọc thì các bit có trọng số thấp cung cấp từ 8251 sẽ 
bằng 0. 

Bit D4=PEN xác định có cho phép kiểm tra chẵn lẻ hay không,  nếu bit  này bằng 1 việc kiểm 
tra chẵn lẻ được cho phép, lúc này 8251 sẽ tự động thêm bit chẵn lẻ vào sau các bit dữ liệu khi 
truyền. Và khi nhận bit chẵn lẻ sẽ được kiểm tra  xem có đúng với các bit dữ liệu đã nhận được 
hay không, nếu sai  cờ lỗi trong thanh ghi trạng thái sẽ  được thiết lập. 
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Bit D5=EP xác  định việc kiểm tra chẵn/lẻ là kiểm tra số bit 1 chẵn hay lẻ. Khi  bit này bằng 1  
thì kiểm tra chẵn, lúc này bit chẵn lẻ sẽ bằng 1 khi số các bit 1 của dữ liệu truyền hoặc nhận là 
một số chẵn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 B2 L1 L2 PEN EP S1 S2 

1010
1100

64X 16X 1X SYN 

1010
1100

8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 

Baud : tôc độ baud 

Length : chiều dài ký tự 

Stop bit: số Stop  bit 

Parity Enable: cho phép kiểm tra chẵn lẻ 
1: cho phép; 0: không cho phép 

Even Parity: cho phép kiểm tra chẵn 
1:chẵn ; 0: lẻ 

1010
1100

2 bit 1,5 bit 1 bit cấm 

Hình 5.22a: Từ chế độ chế độ cận đồng bộ của 8251. 
 

D7D6=S2S1 là hai bit xác định chiều dài của bit Stop. Chiều dài của Stop bit có thể kéo dài 
trong  thời gian của 1, 1 1/2, hoặc 2 bit tính theo tốc độ truyền nhận đã được qui định tùy thuộc 
vào giá trị của 2 bit này. 

Trong chế độ đồng bộ chúng ta sẽ có từ chế độ như hình 5.22b, trong đó bit ESD sử dụng để 
chọn chế độ đồng bộ trong (internal synchronization) hoặc đồng bộ ngoài (external 
synchronization). Bit SCS xác định số ký tự đồng bộ, bit này bằng 0 số ký tự đồng bộ là 2, bit này 
bằng 1 số ký tự đồng bộ là 1. 

 
 

Hình 2.22b: Từ điều khiển trong chế độ đồng bộ của 8251. 
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 - Từ lệnh: 
 Từ lệnh lập trình cho 8251 được biểu diễn như hình 5.25 bao gồm 8 bit với các chức năng như 
sau: 

Bit D0=TxEN là bit cho phép bộ truyền dữ liệu, khi bit được lập trình bằng 1 sẽ cho phép bộ 
truyền của 8251, ngõ ra TxRDY sẽ tác động mức cao khi ngõ vào CTS tác động mức thấp và lúc 
này bộ đệm ở trạng thái sẵn sàng  nhận một kí tự từ CPU để truyền ra ngoài. 
  Bit D1=DTR là bit để thông báo trạng thái sẵn sàng của 8251, khi bit này được lập trình bằng 
1 ngõ ra DTR sẽ tác động mức thấp. 
  Bit D2=RxE là bit sử dụng để cho phép bộ nhận của 8251, khi  bit này  bằng 1 sẽ cho phép 
ngõ ra RxRDY của 8251 tác động mức cao khi bộ nhận có 1 kí tự sẵn sàng để CPU đọc vào. 

Bit D3=SBRK là bit cho phép gửi kí tự ngưng truyền khi 8251 hết dữ liệu. Khi bit này bằng 1 
ngõ ra TxD sẽ luôn bằng các bit 0 khi hết dữ liệu để truyề̀n gọi là kí tự ngưng. Kí tự ngưng này sử 
dụng để xác định kết thúc truyền xong một khối dữ liệu. 

 Bit D4=ER là bit để reset các bit báo lỗi trong thanh ghi trạng thái của 8251 như: bit PE báo 
lỗi chẵn lẻ, OE báo lỗi overrun, và FE báo lỗi sai khung truyền. 

Bit D5=RTS là bit để lập trình cho ngõ ra RTS, khi bit này bằng 1 thì ngõ ra RTS sẽ tác động 
mức thấp, tín hiệu này sử dụng để hỏi modem đã sẵn sàng  nhận dữ liệu chưa. 

 
 Bit D6=IR sử dụng để reset mềm cho 8251, khi bit này trong từ lệnh bằng 1, tác động sẽ 
tương đương với việc cấp xung mức cao vào chân reset của 8251. Lúc này cần phải gửi lại một từ 
chế độ mới. 
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  Bit D7=EH: bit  này chỉ  sử dụng trong chế độ đồng bộ. Khi bit này được lập trình bằng 1 thì 
8251 sẽ tìm các  kí tự đồng bộ trong chuỗi bit bắt đầu dịch vào bộ nhận, cho đến khi tìm thấy nó 
sẽ tác  động tín hiệu ngõ ra SYNDET mức cao để thông báo cho bên phát bắt đầu truyền dữ liệu 
qua. 
Việc lập trình cho 8251 được thực hiện theo các bước trên hình 5.24:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước tiên khi mới bắt đầu hoạt động, hoặc ngay sau khi reset cứng hoặc mềm cần phải gửi 
tới cho 8251 từ chế độ. Công việc này được CPU thực hiện bằng lệnh ghi, với địa chỉ cung cấp 
C/D=1. Sau đó nếu từ chế độ chọn chế độ đồng bộ, thì cần gửi tới cho 8251 một hoặc hai kí tự 
đồng bộ. Các kí tự đồng bộ này được lưu bên trong 8251, để so sánh với các kí tự đồng bộ mà 
thiết bị bên ngoài gửi tới, trong chế độ nhận đồng bộ. Và các ký tự đồng bộ cũng được tự động 
phát ở mỗi đầu một chuỗi dữ liệu, mà 8251 truyền đi cho tới khi thiết bị bên ngoài đồng bộ được 
với nó.  Tiếp theo là từ lệnh cần được gửi tới cho 8251. 

Trong chế độ cận đồng bộ thì theo sau từ chế độ sẽ là từ lệnh. Khi từ lệnh đã được nạp 8251 
có  thể truyền nhận các khối dữ liệu nối tiếp như đã mô tả trong phần trên. Khi muốn thay đổi các 
đặc tính  truyền nhận có thể lập trình lại cho 8251 một từ lệnh mới, còn muốn định nghĩa lại hoàn 
toàn cho 8251 thì cần thực hiện reset. Trong quá trình truyền nhận dữ liệu, CPU cũng có thể kiểm 
tra lại  trạng thái của 8251, để có một giải thuật truyền nhận  hợp lý, đảm bảo độ an toàn của việc 
truyền nhận dữ liệu. Quá trình lập trình cho 8251 có thể mô tả trong hình 5.24. Ví dụ đoạn chương 
trình sau sử dụng cho việc lập trình cho 8251 hoạt động trong hệ thống vi xử lý họ Intel như sau: 
 

MOV  DX,PORT_ĐK   ; Nạp địa chỉ của điều khiển vào thanh ghi DX 
MOV  AL,00H        ; Nạp 0 vào thanh ghi lệnh rồi tạo trễ để đảm  
OUT   DX,AL               ; bảo 8251 đang ở chế độ nhận từ lệnh trước khi  
MOV  CX,02    ; được reset  

D0:  LOOP  D0 
  OUT    DX,AL 
  MOV  CX,02 
D1:  LOOP  D1 
  OUT    DX,AL 

Từ chế độ 

Kí tự đồng bộ 1 

Kí tự đồng bộ 2 

Từ lệnh 

 
Dữ liệu truyền nhận 

 

Từ lệnh 

 
Dữ liệu truyền nhận 

 

Từ lệnh 

C/D=1 

C/D=1 

C/D=1 

C/D=1 

C/D=0 

C/D=1 

C/D=0 

C/D=1 

Chỉ sử dụng trong chế 
độ đồng  bộ 

Hình 5.24: Qui trình lập trình cho 8251. 
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  MOV CX,02 
D2:  LOOP   D2 

MOV  AL,40H    ; Nạp từ lệnh reset mềm rồi tạo trễ để chuyển 8251 OUT   
DX,AL      ; về trạng thái chuẩn bị nhận từ lệnh chế độ 
MOV  CX,02 

D3:  LOOP  D3 
MOV AL,11001110B  ; Nạp từ điều khiển định nghĩa 8251 hoạt động  
OUT  DX,AL     ; với chế độ cận đồng bộ tỷ số tốc độ baud là      
MOV  CX,02     ; 16x (d1d0=10), chiều dài kí tự 8 bit (d3d2=11), 

D4:  LOOP  D4             ; không cho phép kiểm tra chẵn lẻ (d4=0), 2 stop  
    MOV  AL,00110111B    ; bit Nạp từ lệnh định nghĩa đặc tính của 8251:  

OUT  DX,AL           ; cho phép truyền, tác động ngõ ra DTR, cho phép nhận, chế 
độ hoạt động thông thường (không gửi kí tự ngưng truyền), xóa tất cả các cờ lỗi, tác động ngõ ra 
RTS, không reset mềm, không cho phép chế độ tìm kí tự đồng bộ. 

 
TxRDY RxRDY TxEPEOEFE DSR SynDet 

BrkDet

Transmitter Ready 
(Bộ đệm sẵn sàng) 

Chỉ thị 8251 sẵn sàng nhận một kí 
tự hoặc một lệnh  

Receiver Ready (bộ nhận sẵn sàng): Chỉ thị 
8251 đã nhận một kí tự trên ngõ vào nối tiếp 

của nó sẵn sàng truyền cho CPU 

Transmitter Empty(Bộ truyền rỗng) 
Bit này chỉ thị bộ biến đổi song song sang nối tiếp của bộ 

truyền rỗng 
Parity Error(lỗi chẵn lẻ): Bit này được lập khi phát hiện có lỗi chẵn 

lẻ trên kí tự vừa nhận được. nó sẽ được xóa bằng từ lệnh có bit ER = 
1. Lỗi này không cấm hoạt động của 8251 

Overrun Error(lỗi overrun): Bit này chỉ thị một kí tự bị mất do CPU chưa đọc vào kí 
tự đã có trong bộ đệm mà kí tự tới sau đã tới 

Frame Error(lỗi khung truyền): bit này chỉ tác động trong chế độ cận đồng bộ chỉ thị bit Stop 
không hợp lệ được phát hiện tại cuối mỗi kí tự 

Synchronous Detect(Phát hiện đồng bộ). Khi thiết lập cho chế độ đồng bộ trong chỉ thị 8251 đã thực hiện xong 
việc đồng bộ sẵn sàng truyền dữ liệu 

Data Set Ready(Dữ liệu thiết lập sẵn sàng): thường sử dụng cho việc kiểm tra trạng thái Modem

 
Hình 5.25: Từ trạng thái của 8051 

 
Khi bắt đầu cấp nguồn 8251 không phải luôn luôn đáp ứng đúng chế độ reset cứng, vì vậy 

chuỗi lệnh ban đầu gửi 3 byte 0 liên tiếp và một byte lệnh reset tới địa chỉ thanh ghi điều khiển 
của 8251, để đảm bảo nó được reset trước khi nhận từ lệnh chế độ. Sau khi đã được reset một cách 
đảm bảo từ lệnh chế độ có thể gửi tới cho 8251. Chú ý 8251 phân biệt từ chế độ và từ lệnh bằng 
thứ tự mà CPU ghi tới nó. Sau khi reset là từ chế độ, các từ gửi tới địa chỉ thanh ghi điều khiển 
sau từ chế độ sẽ được xem như các từ lệnh cho đến khi 8251 được reset trở lại. Thời gian tạo trễ 
sau mỗi lần gửi từ lệnh tới cho 8251 cần phải đảm bảo lớn hơn 16 lần chu kỳ xung nhịp cấp tới 
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ngõ vào CLK. Tùy theo từng hệ thống cụ thể mà có thể thay đổi giá trị nạp vào CX để có độ trễ 
hợp lý. Trong ví dụ trên tần số xung nhịp cấp cho CPU và 8251 bằng nhau nên giá trị nạp cho CX 
là 02. Lệnh MOV  CX,02 chiếm 4 chu kỳ xung nhịp, giá trị của CX được sử dụng đếm số vòng 
lặp cho lệnh LOOP nên lệnh này sẽ được thực hiện 2 lần. Lần đầu lệnh LOOP chiếm 17 chu kỳ 
xung nhịp, lần sau nó chiếm 5 chu kỳ nữa. Lệnh OUT chiếm 8 chu kỳ, như vậy với vòng lặp này 
thời gian trễ lớn hơn giá trị cần thiết là 16 chu kỳ xung nhịp. 

Để xác định các trạng thái xảy ra trong quá trình truyền nhận dữ liệu có thể đọc từ trạng thái 
từ 8251. Từ trạng thái của 8251 có cấu trúc như trên hình 5.25. 

Từ trạng thái có thể đọc vào bằng lệnh Input với địa chỉ là CS=0 và C/D=1. Trước khi truyền 
nhận dữ liệu để đảm bảo CPU cần phải kiểm tra xem 8251 đã ở trạng thái sẵn sàng chưa, việc 
kiểm tra có thể thực hiện bằng cách đọc giá trị của thanh ghi trạng thái và xem xét giá trị các bit 
của nó mỗi bit sẽ thông báo cho chúng ta biết về một đặc tính đã xảy ra tại 8251. Khi việc truyền 
nhận dữ đã thực hiện xong kí tự mà CPU nhận được cũng có thể sai do các tác nhân bên ngoài, 
các lỗi này cũng được thông báo trên thanh ghi trạng thái, nhờ đó có thể thực hiện các giải thuật 
thích hợp để kiểm tra và truyền nhận lại dữ liệu mỗi khi xảy ra sai sót. 
 Để hiểu rõ về tác dụng của thanh ghi trạng thái có thể xem xét các đoạn chương trình truyền 
nhận dữ liệu bằng 8251 viết bằng tập lệnh của CPU 8086. 
* Đoạn lệnh truyền dữ liệu: 

MOV  DX,Ctr_Add    ; Địa chỉ thanh ghi trạng thái 
 Test1:  IN  AL,DX   ; Đọc thanh ghi trạng thái 
   AND  AL,10000001B ; Kiểm tra DSR và TxRDY 
   CMP  AL,10000001B 
   JNE  Test1   ; Chỉ bắt đầu truyền khi đã sẵn sàng 
   MOV  DX,Data_Add  ; Địa chỉ thanh ghi dữ liệu 
   MOV AL, Data_Send ; Nạp dữ liệu muốn truyền vào AL 
   OUT  DX,AL  ; Gửi dữ liệu tới cổng truyền 

Trước khi muốn truyền một dữ liệu, cần phải kiểm tra xem bộ đệm truyền đã sẵn sàng truyền 
dữ liệu hay chưa (khi sẵn sàng bit D0 của thanh ghi trạng thái sẽ bằng 1). Ngoài ra có thể 8251 
được nối tới modem để truyền dữ liệu trên đường điện thoại, nên phải xác định modem đã kết nối 
sẵn sàng chưa (D7=1). Khi các tín hiệu đã sẵn sàng lúc này có thể sử dụng lệnh Output để gửi dữ 
liệu tới 8251. 
 Đoạn lệnh nhận dữ liệu: 

MOV  DX,Ctr_Add       ; Địa chỉ thanh ghi trạng thái 
  Test2: IN  AL,DX      ; Đọc thanh ghi trạng thái 
   AND  AL,00000010B  ; Kiểm tra RxRDY 
   JZ  Test2   ; Chỉ bắt đầu truyền khi đã sẵn sàng 
   MOV  DX,Data_Add   ; Địa chỉ thanh ghi dữ liệu 
   IN  AL,DX     ; Đọc dữ liệu  

Trước tiên cần phải đọc giá trị của thanh ghi trạng thái bằng lệnh input với địa chỉ làm CS =0; 
C/D=1. Sau đó kiểm tra trạng thái của bit RxRDY bằng lệnh AND 00000010B, lúc này nếu bit 
RxRDY (D1) =0 thì sau lệnh AND kết quả trong thanh ghi AL sẽ bằng 0, và cờ Zero sẽ được lập 
làm chuyển điều khiển về nhãn Test2 để kiểm tra lại một lần nữa. Khi bit RxRDY lên mức 1, có 
nghĩa là trong bộ đệm của bộ nhận đã chứa một kí tự, lúc này có thể đọc kí tự vào bằng lệnh IN 
với địa chỉ làm CS=0 và C/D=0. 
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Một số sơ đồ ứng dụng 8251 
Sơ đồ hình 5.26 biểu diễn giao diện nối tiếp cận đồng bộ với thiết bị hiển thị CRT, tốc độ 

truyền nhận được tạo ra bằng một bộ phát xung nhịp. Việc truyền nhận dữ liệu thông qua hai 
đường TxD và RxD thông qua bộ đổi chuẩn tín hiệu. 
 

Address BUS

Control BUS

Data  BUS

  D0-D7 CLKResetWRRD C/D 

A0 

ϕ2 
(TTL) ResetI/OWI/OR

Giải mã 
địa chỉ 
vào ra 

CS 
8251 

Bộ tạo xung
Clock 

TxD RxC RxD TxC 

Đổi chuẩn tín hiệu 
EIA qua  TTL 

 Thiết bị đầu cuối 
nối tiếp cận đồng bộ 

CRT 

Hình 5.26: Giao tiếp 8251 và hiển thị CRT trong chế độ cận đồng bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ hình 5.27 biểu diễn việc truyền dữ liệu theo chế độ đồng bộ bằng 8251, trong sơ đồ này 
cần thêm tín hiệu SYNDET để thông báo việc đồng bộ giữa 8251 với thiết bị. 
 

Address BUS

Control BUS

Data  BUS

  D0-D7  CLK Reset WR  RD  C/D 

A0 

 ϕ2 
(TTL) 

    I/OW     I/OR

Giải mã địa 
chỉ vào ra CS 

8251 

TxD RxC SynDet RxD TxC 

Thiết bị hoặc đầu cuối đồng bộ 

Hình 5.27: Giao tiếp giữa 8251 và thiết bị đồng bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khi truyền dữ liệu trên đường điện thoại 8251 có thể giao tiếp với các loại modem đồng bộ 

hoặc không đồng bộ theo các sơ đồ hình 5.28: 
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Modem cận 
đồng bộ 

 
Giao diện 
đường dây 
điện thoại 

Bộ tạo xung nhịp Đường dây 
điện thoại 

RxD 

DSR 

TxD 

DTR 

CTS 
RTS 

RxC 
TxC 

8251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Modem đồng bộ

 
Giao diện 
đường dây 
điện thoại 

Đường dây điện 
thoại 

RxD 

DSR 

TxD 

DTR 

CTS 
RTS 

Syndet 

RxC 
TxC 

8251 

Hình 5.28: Giao tiếp nối tiếp qua đường điện thoại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóm tắt nội dung chương: 

• Vào ra song song lập trình 8255 có ba cổng vào ra và một thanh ghi điều khiển, thanh ghi 
điều khiển sử dụng để giữ từ điều khiển lập trình cho 8255. Tuỳ theo từ điều khiển 8255 
sẽ có ba chế độ hoạt động vào ra: vào ra cơ bản, vào ra một chiều có bắt tay và vào ra hai 
chiều có bắt tay. 

• Từ điều khiển cho 8255 có hai dạng: từ điều khiển chế độ vào ra có bit D7 bằng 1, các bit 
còn lại sẽ định nghĩa chế độ hoạt động và chiều vào ra cho các cổng. Từ điều khiển lập 
xoá bit cổng C có bit D7 bằng 0, có 03 bit xác định đường cổng C sẽ được lập xoá và bit 
D0 xác định bit sẽ được lập hay được xoá. 

• Ở chế độ vào ra cơ bản, các cổng vào ra của 8255 sẽ không có tín hiệu bắt tay, dữ liệu sẽ 
được truyền một cách thụ động như các cổng đệm cài thông thường. Trong chế độ vào ra 
có bắt tay, trước hết cổng truyền có tín hiệu OBF để đưa tới ngõ vào STB của cổng nhận, 
để chốt dữ liệu vào cổng nhận. Cổng nhận có ngõ ra IBF đưa trở lại ngõ vào ACK của 
cổng truyền để báo chó cổng truyền dữ liệu đã được nhận. 

• Để kết nối 8255 với hệ thống vi xử lý, trước hết cấp địa chỉ của CPU tới các đường A1A0 
để xác định các cổng vào ra và thanh ghi điều khiển, các tín hiệu vào RD và WR có thể 
cấp từ IORDC và IOWTC, CS được cấp từ ngõ ra của bộ giải mã địa chỉ để xác định vùng 
địa chỉ cho một 8255 của hệ thống. 
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• Đối với vào ra nối tiếp 8251 sẽ có một bộ truyền và một bộ nhận nối tiếp riêng, để có thể 
truyền nhận dữ liệu nối tiếp song công. 8251 sẽ có chức năng biến đổi dữ liệu song song 
ghi tới từ CPU thanh dữ liệu nối tiếp cung cấp tới thiết bị, và biến đổi dữ liệu nối tiếp từ 
thiết bị thành dữ liệu song song để chuyển cho CPU. 

• 8251 có hai chế độ truyền nhận dữ liệu đồng bộ và cận đồng bộ. Chế độ cận đồng bộ có 
khung truyền bao gồm Start bit, các bit dữ liệu, parity bit và stop bit. Còn khung truyền 
đồng bộ chỉ bao gồm các từ đồng bộ và dữ liệu truyền nhận. 

• Ghép nối 8251 với hệ thống trước hết cần cấp một đường địa chỉ từ CPU tới ngõ vào C/D, 
để xác định truyền dữ liệu với thiết bị hay truyền nhận với các thanh ghi bên trong 8251. 
RD và WR cũng có thể cấp từ IORDC và IOWTC giống như đối với 8255, và cuối cùng 
CS cũng được cấp từ một ngõ ra của bộ giải mã địa chỉ. 

• Lập trình cho 8251 bao gồm việc lập trình từ chế độ, các ký tự đồng bộ và từ lệnh tuỳ theo 
từng chế độ hoạt động cụ thể. Ngoài ra khi kết nối các tín hiệu bắt tay: DSR, DTR, RTS, 
RTS cần chú ý tới việc lập trình trạng thái của chúng và đọc thanh ghi trạng thái để xác 
định trạng thái của thiết bị truyền dữ liệu với nó. 

 
BÀI TẬP: 
 
Bài 1: Thiết kế hệ thống vi xử lý sử dụng vào ra song song PPI 8255 hoạt động ở chế độ 0 (Mode 

0) điều khiển bàn phím ma trận 16 phím và bộ hiển thị 8 LED 7 đoạn điều khiển theo kiểu 
quét như hình B5.1. Viết chương trình đọc các phím nhấn rồi hiển thị trên các LED 7 đoạn, 
phím đầu tiên sẽ hiển thị tại LED bên phải, khi nhấn thêm một phím giá trị của các LED 
bên phải sẽ chuyển về bên trái một vị trí. 

 

R2

R3

C0

C1

C2

C3

D7

CS1

A0

Reset

D6

D2

A1

D3

D5

WR

D0

RD

D1

D4

R1

R0

R0
R1
R2
R3
C0
C1
C2
C3

U6

8255

34
33
32
31
30
29
28
27

5
36
9
8

35
6

4
3
2
1
40
39
38
37

18
19
20
21
22
23
24
25

14
15
16
17
13
12
11
10

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

RD
WR
A0
A1
RESET
CS

PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7

PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

0 21 3
4 5 6 7
8 9 A B
C D E F

8 8 8 8 8 8 8 8abc
def
gdp

anode0 tôùi anode8

Baøn phím

Hình B5.1: Hệ thống yêu cầu thiết kế trong bài 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2: Thiết kế hệ thống vi xử lý sử dụng cổng vào ra PPI 8255 hoạt động với từ điều khiển lập 

xoá bit PC. Viết chương trình tạo 8 sóng vuông có tần số khác nhau trên 8 ngõ ra PC. 
Bài 3: Xác định từ điều khiển của 8255 để nó hoạt động với các tính năng sau: cổng A hoạt động 

trong chế độ 2, cổng B là ngõ ra trong chế độ 1. 
Bài 4: Thiết kế hai hệ thống vi xử lý truyền dữ liệu với nhau bằng cổng vào ra song song lập trình 

PPI 8255 hoạt động ở chế độ 1 (Mode1). Viết các đoạn chương trình truyền nhận dữ liệu 
cho hai hệ thống này. 

Bài 5: Thiết kế hai hệ thống vi xử lý truyền dữ liệu với nhau bằng cổng vào ra song song lập trình 
PPI 8255 hoạt động ở chế độ 2 (Mode 2). Viết các đoạn chương trình truyền nhận dữ liệu 
cho hai hệ thống này. 
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Bài 6: Thực hiện hệ thống vi xử lý 80286 điều khiển bộ hiển thị LED ma trận 8 hàng 8 cột bằng vi 
mạch vào ra 8255. Viết chương trình hiển thị chữ A lên Led ma trận đó. 

Bài 7: Thực hiện hệ thống vi xử lý giao tiếp với bộ ADC loại xấp xỉ liên tiếp bằng vi mạch vào ra 
8255. Viết chương trình điều khiển việc đọc dữ liệu từ ngõ vào ADC hiển thị lên 2 LED 7 
đoạn dưới dạng số HEX. 

Bài 8: Xác định từ chế độ sẽ lập trình cho 8251 để nó hoạt động với các tính năng sau: truyền 
nhận cận đồng bộ, tốc độ truyền nhận 1x, chiều dài dữ liệu truyền là 6 bit, số stop bit là 1. 

Bài 9: Xác định từ chế độ của 8251 để nó hoạt động với các tính năng sau: truyền nhận ở chế độ 
đồng bộ, chiều dài dữ liệu truyền là 7, cho phép chế độ đồng bộ trong, một ký tự đồng bộ. 

Bài 10: Thiết kế hai hệ thống vi xử lý truyền dữ liệu với nhau bằng cổng vào ra nối tiếp 8251 với 
chế độ truyền cận đồng bộ (Asynchronous). Viết các đoạn chương trình truyền nhận dữ liệu 
cho hai hệ thống này.  

Bài 11: Thiết kế hai hệ thống vi xử lý truyền dữ liệu với nhau bằng cổng vào ra nối tiếp 8251 với 
chế độ truyền đồng bộ (Synchronous). Viết các đoạn chương trình truyền nhận dữ liệu cho 
hai hệ thống này. 

Bài 12: Thiết kế hệ thống vi xử lý 80286 truyền dữ liệu với cổng COM máy tính, viết các chương 
trình truyền nhận dữ liệu trên máy tính và trên hệ thống vi xử lý. 
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CHƯƠNG VI : VI ĐIỀU KHIỂN 8 BIT 8051 
 
Giới thiệu: 
 Chương này cung cấp các kiến thức về vi điều khiển 8051, trước hết cần quan tâm tới các khái 
niệm về sự khác nhau giữa vi điều khiển và vi xử lý, hiểu được các lợi điểm của vi điều khiển so 
với vi xử lý khi thiết kế các hệ thống ứng dụng nhỏ. 
 Khi lựa chọn các bộ vi điều khiển cần xem xét tới các tính năng sẵn có trong nó như: dung 
lượng bộ nhớ chương trình, dung lượng bộ nhớ dữ liệu, các loại vào ra, tốc độ hoạt động …. 
 Các khối chức năng vào trong vi điều khiển 8051 bao gồm: Các cổng vào ra song song, cổng 
vào ra nối tiếp, bộ định thời và ngắt.  

Đối với cổng vào ra song song cần tìm hiểu về cấu tạo, các lệnh sử dụng để xuất nhập dữ liệu.  
Về cổng vào ra nối tiếp cần tìm hiểu cách khởi động, các chế độ hoạt động của nó, về việc xác 

định tốc độ truyền nhận dữ liệu dựa theo các yếu tố nào.  
Về bộ định thời trước hết cần tìm hiểu về cấu trúc và các ứng dụng của nó, nó có các chế độ 

hoạt động nào thích hợp cho ứng dụng nào. Tiếp theo cần biết cách khởi động giá trị cho thanh 
ghi TMOD để có các chế độ hoạt động khác nhau. Cách khởi động và giá trị khởi động cần thiết 
cho các thanh ghi đếm của bộ định thời. 

Về ngắt cần tìm hiểu về các nguồn yêu cầu ngắt, các vector ngắt tương ứng cho các nguồn yêu 
cầu đó, cách lập trình cho phép ngắt và lập trình ưu tiên ngắt. 

 
6.1. CẤU TRÚC VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 8051 
 
6.1.1. Giới thiệu về các bộ vi điều khiển 
  Bộ vi điều khiển (MCU – Micro Controller Unit) là một hệ thống vi xử  lý cơ bản tích hợp 
trong cùng một chip, thông thường trong một  MCU có một bộ vi xử lý (CPU), một dung lượng 
nhớ khoảng vài KB, và một số giao tiếp vào ra cơ bản thích hợp cho các ứng dụng điều khiển nhỏ. 
Với cấu trúc như mô tả trên, người sử dụng có thể nhanh chóng thực hiện một hệ thống phần cứng 
điều khiển lập trình bằng cách nối một số ít linh kiện cơ bản như thạnh anh, tụ điện, điện trở … 
vào bộ vi điều khiển. Mặt khác do không phải thực hiện các đường mạch nối giữa các khối CPU, 
bộ nhớ và vào ra nên khả năng chống nhiễu của hệ thống cao thích hợp cho môi trường công 
nghiệp. Hiện nay các bộ vi điều khiển đã trở nên khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực với rất nhiều 
hãng sản xuất như: học MCU 8051 của Atmel, họ 68HC11 của Motorola, họ Z80MCU của Zilog 
… 
6.1.2. Cấu trúc tổng quát của các bộ vi điều khiển 
 Sơ đồ khối tổng quát của một bộ vi điều khiển bao gồm các khối cơ bản như trình bày trên hình 
6.1: 
 Power  

monitoring 

Reset  
control 

Clock &  
timing 

Control  
store 

 
RAM 

 
Processor 

I/O
 

port 

Power 

Reset  

Clocking  

Input & 
Output  

pins 

Hình 6.1: Sơ đồ khối tổng quát của một bộ vi điều khiển . 
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- Khối xử lý (Processor) đóng vai trò quyết định tất cả các hoạt động của các bộ phận khác bên 
trong vi điều khiển.  

- Bộ nhớ điều khiển (Control store) thường là loại bộ nhớ ROM có dung lượng vài KB chứa các 
chương trình điều khiển.  

- Bộ nhớ RAM thường có dung lượng nhỏ sử dụng cho việc khai báo các biến trung gian, thông 
thường các thanh ghi của vi điều khiển cũng nằm trong phần bộ nhớ này.  

- Khối tạo xung nhịp và định thời (Clock & timing) đóng vai trò tạo xung nhịp định thời các 
hoạt động của hệ thống. Thông thường ở các bộ vi điều khiển tích hợp sẵn bộ tạo xung nhịp 
bên trong, tần số hoạt động của hệ thống sẽ được xác định bằng thạch anh nối vào mạch từ 
bên ngoài. 

- Khối điều khiển reset có nhiệm vụ thiết lập lại các trạng thái của hệ thống, cho phép nó bắt 
đầu hoạt động trở lại giống như khi mới cấp nguồn. 

- Khối giám sát nguồn (power monitoring) cho phép toàn bộ chip hoạt động ở chế độ chờ 
(standby) khi không có yêu cầu điều khiển với công suất rất nhỏ. Vì cấu trúc vi điều khiển cho 
phép thực hiện một hệ thống nhỏ gọn, nên nó được sử dụng nhiều trong các thiết bị điều khiển 
cầm tay và di động có nguồn cung cấp bằng pin, với khối giám sát nguồn vi điều khiển có thể 
hoạt động theo định thời hoặc chỉ khi có yêu cầu từ bên ngoài. 

- Các cổng vào ra (I/O): thông thường vi điều khiển có một vài cổng giao tiếp song song để 
giao tiếp điều khiển các thiết bị bên ngoài, đôi khi các cổng này sử dụng như các Bus (dữ liệu, 
địa chỉ và điều khiển) của một bộ vi xử lý thông thường, cho các hệ thống có yêu cầu mở rộng 
về dung lượng bộ nhớ cũng như các cổng vào ra. Ngoài các cổng vào ra song song, vi điều 
khiển còn có các cổng vào ra nối tiếp theo chuẩn RS232 hoặc IEEE448. Trong một số bộ vi 
điều khiển còn tích hợp cả các khối A/D và D/A, khi đó sẽ có cả các đường vào ra cho các 
khối này. 

 
6.1.3. Mô tả phần cứng các bộ vi điều khiển họ msc-51 
6.1.3.1. Giới thiệu chung 

Họ IC vi điều khiển MSC-51 được phát triển, chế tạo và bán ở thị trường bởi hãng Intel. Các 
nhà chế tạo IC khác như Siemens của Đức, Advanced Micro Devices, Fujitsu,  Philips, Atmel … 
là các nhà cung cấp những thiết bị họ MCS-51 được cấp giấy phép bản quyền thứ 2. 8051 là bộ vi 
điều khiển đầu tiên được thương mại hoá trên thị trường, sau đó nhiều thế hệ khác trong họ ra đời, 
các đặc tính khác nhau của một số bộ vi điều khiển trong họ này được mô tả trong bảng sau: 
 

Loại Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ dữ liệu  Số timer 
8051 
8031 
8751 
8052 
8032 
8752 
8951 

892051 

4K ROM 
0K ROM 

4K EPROM 
8K ROM 
0K ROM 

8K EPROM 
4K EEROM 
2K EEROM 

128 byte 
128 byte 
128 byte 
256byte 
256byte 
256byte 
256 byte 
128 byte 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
0 
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6.1.3.2. Tổng quát về phần cứng 8051 
• Sơ đồ khối và chức năng các khối 

Các bộ vi điều khiển 8051, 8031, 8751, 8951 trong họ MSC51 có chung một số đặc tính như: 
- 4 KB bộ nhớ loại ROM để ghi các chương trình điều khiển. 

- 256 byte RAM bao gồm cả các thanh ghi. 
- 4 cổng vào ra 8 bit. 

- 2 bộ định thời (timer) 16 bit. 
- Một cổng giao tiếp nối tiếp chuẩn RS 232. 

- Có thể quản lý được 64 KB bộ nhớ mở rộng cho chương trình và 64 KB bộ nhớ mở rộng cho 
dữ liệu. 

- Một bộ xử lý các phép toán logic có thể thao tác trên từng bit. 
- 210 bit RAM nội được địa chỉ hoá. 

- Bộ nhân/chia 4 μs. 

 

 
 

Hình 6.2: Sơ đồ khối các bộ vi điều khiển họ MSC51. 
 

 Cấu trúc kết nối phần cứng của các bộ vi điều khiển trong họ gần tương tự như nhau, một số 
khác biệt giữa chúng cũng được biểu diễn trên sơ đồ khối hình 6.2. 

Khối xử lý trung tâm (CPU) nhận tín hiệu xung nhịp từ bộ dao động, tần số ra của bộ tạo dao 
động sẽ tuỳ thuộc vào tần số thạch anh bên ngoài. Hầu hết các bộ vi điều khiển trong họ đều có ít 
nhất 128 byte RAM bên trong. Các thanh ghi thông thường nằm trong phần RAM. Ngoài 8031/32 
các vi điều khiển còn lại đều có bộ nhớ ROM lưu trữ chương trình điều khiển. Bộ nhớ ROM này 
có thể là Mask-ROM chỉ lập trình được bởi nhà sản xuất, có thể là EPROM hoặc EEPROM có thể 
lập trình lại nhiều lần bởi người sử dụng. 
  Các bộ định thời lập trình được có thể đếm theo xung cung cấp từ bên ngoài hoặc xung chuẩn 
từ bộ tạo dao động, có bộ đếm này có ứng dụng rất phổ biến trong điều khiển tự động. 
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  Bộ điều khiển Bus cung cấp các tín hiệu điều khiển giao tiếp với bên ngoài, và kiểm soát hoạt 
động của các cổng vào ra dữ liệu song song. Hai trong bốn cổng vào ra song song (P0 và P2) có 
thể sử dụng làm các Bus địa chỉ và dữ liệu trong chế độ giao tiếp bộ nhớ ngoài.  Cổng vào ra nối 
tiếp có hai đường truyền và nhận dữ liệu nối tiếp với các thiết bị khác. 
 Bộ điều khiển ngắt tích hợp trong chip cho phép nhận hai yêu cầu ngắt cung cấp thẳng từ bên 
ngoài, hoặc từ cổng nối tiếp và các bộ định thời bên trong. 
• Các tín hiệu của 8051 

8051 và 8951 đều có 40 chân tín hiệu giống nhau. Ngoài các chân nhận các nguồn nuôi và các 
linh kiện tạo dao động, các chân còn lại hoạt động giống như các đường vào ra. Tuy nhiên, trong 
đó có 24 chân có hai công dụng, mỗi đường này có thể hoạt động như đường xuất nhập, hoặc như 
đường điều khiển, hoặc là một đường trong các tín hiệu của BUS dữ liệu và BUS địa chỉ. Các 
cổng vào ra song song thường có cấu trúc cài. 

Các thiết kế của 8051 có thể ở hai chế độ: chế độ tối thiểu, hoặc chế độ mở rộng bộ nhớ hoặc 
các thành phần khác. Mỗi cổng 8 đường có thể hoạt động giống như một đơn vị giao tiếp với các 
thiết bị vào ra song song như: máy in, các bộ biến đổi A/D, D/A …, hoặc mỗi đường có thể điều 
khiển một cách độc lập để có thể giao tiếp với các thiết bị chỉ yêu cầu một bit như: các công tắc, 
các LED, các solenoid, đóng mở động cơ…. Việc giao tiếp theo từng bit, có thể điều khiển bằng 
các lệnh thao tác bit là một điểm mạnh của các bộ vi điều khiển, so với các bộ vi xử lý thông 
thường. 
 Cổng 0:  Cổng 0 (các chân 32–39) là một cổng hai chức năng. Trong các thiết kế tối thiểu (không 
dùng bộ nhớ mở rộng), nó có chức năng như các đường I/O. Đối với các thiết kế mở rộng về bộ 
nhớ, nó là Bus đa hợp giữa BUS địa chỉ và BUS dữ liệu. 
Cổng 1: Cổng 1 (các chân 1–8) là một cổng vào ra thông thường. Các đường trong cổng được ký 
hiệu P1.0, P1.1, P1.2,.… Cổng1 không có chức năng khác, vì vậy chúng chỉ được dùng cho giao 
tiếp với các thiết bị ngoài.  
Cổng 2:  Cổng 2 (các chân 21–28): là một cổng có công dụng kép, nó được dùng như các đường 
vào ra, hoặc là byte cao của BUS địa chỉ đối với các thiết kế dùng bộ nhớ mở rộng. 
Cổng 3:  Cổng 3 (các chân 10–17): là một cổng công dụng kép. Các đường của cổng này có nhiều 
chức năng. Ngoài công dụng như các đường vào ra thông thường, chúng còn có các công dụng 
khác như  biểu diễn ở bảng sau: 
 

Bit Tên Địa chỉ bit Chức năng 
P3.0 
P3.1 
P3.2 
P3.3 
P3.4 
P3.5 
P3.6 
P3.7 

RxD 
TxD 
INT0 
INT1 

T0 
T1 

WR 
RD 

 

B0H 
B1H 
B2H 
B3H 
B4H 
B5H 
B6H 
B7H 

Nhận dữ  liệu cho cổng nối tiếp. 
Truyền dữ liệu cho cổng nối tiếp. 
Nhận tín hiệu yêu cầu ngắt (0) từ bên ngoài. 
Nhận tín hiệu yêu cầu ngắt (1) từ bên ngoài. 
Ngõ vào bên ngoài cho Timer 0. 
Ngõ vào bên ngoài cho Timer 1. 
Tín hiệu điều khiển ghi cho bộ nhớ bên ngoài. 
Tín hiệu điều khiển đọc cho bộ nhớ bên ngoài. 
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8051 có 4 tín hiệu điều khiển 
 PSEN (Program Store Enable): PSEN (chân 29) là tín hiệu ngõ ra, nó là tín hiệu điều khiển để 
cho phép bộ nhớ chương trình mở rộng, trong hệ thống tín hiệu này thường được nối đến chân OE 
(Output Enable) của một EPROM, để cho phép đọc các byte mã lệnh. 
 PSEN sẽ ở mức thấp trong thời gian lấy mã lệnh. Các mã nhị phân của chương trình, được đọc từ 
EPROM qua BUS dữ liệu đưa vào thanh ghi lệnh của 8051 để giải mã. Khi thi hành chương trình 
trong ROM nội (8051), PSEN sẽ ở mức không tích cực (mức cao). 
 ALE (Address Latch Enable): Tín hiệu ra ALE (chân 30), có chức năng tương tự như trong các 
vi xử lý 8085, 8088, 8086, nó được dùng cho việc tách kênh các Bus đa hợp (địa chỉ và dữ liệu). 
Trong cấu hình bộ nhớ mở rộng (tín hiệu EA = 1), cổng 0 vừa là BUS dữ liệu vừa là byte thấp của 
BUS địa chỉ, ALE được sử dụng để chốt địa chỉ vào một bộ cài bên ngoài trong chu kỳ xung nhịp 
đầu tiên của chu kỳ truy cập bộ nhớ. Sau đó, các đường cổng 0 dùng để xuất hoặc nhập dữ liệu 
trong thời gian còn lại của chu kỳ truy cập bộ nhớ. 
 Tín hiệu ALE có tần số bằng 1/6 lần tần số dao động trên chip, nó có thể được dùng làm nguồn 
xung nhịp cho các phần khác của hệ thống. Nếu xung nhịp trên 8051 là 12 MHz, thì ALE có tần 
số 2 MHz, chỉ ngoại trừ khi thi hành lệnh MOVX, một xung ALE sẽ bị mất. Chân này cũng được 
làm ngõ vào cho xung lập trình cho EPROM trong 8051. 
 EA (External Access): Tín hiệu vào EA (chân 31) thường được nối lên mức cao (+5V) hoặc mức 
thấp (GND). Nếu ở mức cao, 8051 thi hành chương trình từ ROM nội trong khoảng địa chỉ thấp 
(4K). Nếu ở mức thấp, chương trình chỉ được thi hành từ bộ nhớ mở rộng. Khi dùng 8031, EA 
luôn được nối mức thấp vì không có bộ nhớ chương trình trong chip. Nếu EA được nối mức thấp, 
bộ nhớ bên trong chương trình 8051 sẽ bị cấm, và chương trình thi hành từ EPROM mở rộng. EA 
còn được dùng làm ngõ vào cấp điện áp 21V khi lập trình cho EPROM trong 8051. 
 RST (Reset): Ngõ vào RST (chân 9) là ngõ reset của 8051. Khi tín hiệu này được đưa lên mức 
cao (trong ít nhất 2 chu kỳ máy), các thanh ghi bên trong 8051 được nạp những giá trị thích hợp 
để khởi động hệ thống. Sau khi Reset các thanh ghi sẽ có các giá trị như sau: 
 

Các thanh ghi Giá trị sau khi Reset 
PC 0000 
ACC 00 
B 00 
PSW 00 
SP 07 
DPTR 0000 
Các ôn nhớ RAM khác 0 

 
 Các ngõ vào bộ dao động trên chip (X1, X2):  Như trong sơ đồ khối, 8051 có một bộ dao 
động trong chip. Nó thường được nối với một thạch anh giữa hai chân 18 và 19 cùng với các tụ 
điện. Với 8051 tần số thạch anh có thể từ 3MHz – 30 Mhz tuỳ theo công nghệ chế tạo chip, tuy 
nhiên các chip thông thường chạy với thạch anh 12 MHz. 
 Các chân nguồn: 8051 hoạt động với nguồn đơn +5V. VCC được nối vào chân 40 và VSS (GND) 
được nối vào chân 20. 
 
 
 

                                                                               124



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 6: Vi điều khiển 8 bit 8051 

• Tổ chức bộ nhớ của 8051 
  Các hệ thống vi xử lý thường thực hiện việc phân biệt các vùng nhớ riêng cho dữ liệu và 
chương trình, vì vậy trong máy tính thông thường chương trình và dữ liệu sẽ được nạp từ đĩa vào 
các vùng nhớ khác nhau của RAM hệ thống. Các bộ vi điều khiển thực hiện việc quản lý bộ nhớ 
theo một cách khác. 
  8051 không có đĩa để lưu trữ các chương trình, nó có dung lượng nhớ giới hạn ngay bên trong 
chip. Dung lượng nhớ này sẽ được sử dụng riêng rẽ cho chương trình và dữ liệu. Tuy nhiên chúng 
có thể được mở rộng bên ngoài lên đến tối đa 64 Kbytes bộ nhớ chương trình và 64 Kbytes bộ 
nhớ dữ liệu. 
  Bộ nhớ RAM trên chip được sử dụng cho rất nhiều mục đích như: phần lưu trữ đa dụng, phần 
lưu trữ địa chỉ hoá từng bit, các thanh ghi đa năng và các thanh ghi chức năng đặc biệt. Có hai đặc 
tính nổi bật trong vi điều khiển là: Các thanh ghi và các cổng vào ra được bản đồ hoá trong bộ nhớ 
RAM, chúng có thể truy cập giống như các ô nhớ bất kỳ khác. Ngăn xếp cũng nằm ở bộ nhớ 
RAM trong chip, mà không ở RAM ngoài như các hệ thống vi xử lý thông thường 
• Mô tả về bộ nhớ RAM trong chip của 8051 
   RAM bên trong 8051 mô tả trên hình 6.3 bao gồm: 4 tập thanh có địa chỉ 00H tới 1FH, mỗi 
tập có 8 thanh ghi được ký hiệu từ R0 tới R7, việc đổi qua các tập thanh ghi khác nhau được thực 
hiện bằng hai bit của thanh ghi trạng thái. Vùng nhớ địa chỉ hoá theo bit có địa chỉ từ 20H tới 
2FH, việc truy cập các bit này theo các địa chỉ từ 00 tới 7FH. Vùng nhớ đa dụng từ 30H tới 7FH. 
Và các thanh ghi chức năng đặc biệt từ 80H tới FFH, một số thanh ghi trong vùng này cũng được 
địa chỉ hoá theo bit. 
RAM đa dụng: Ngoài 80 byte RAM đa dụng chiếm các địa chỉ từ 30H–7FH, 32 byte dưới cùng từ 
00H đến 1FH cũng có thể được dùng với mục đích tương tự (mặc dù các địa chỉ này đã có mục 
đích khác). 

 Mọi địa chỉ trong vùng RAM đa dụng đều có thể truy xuất với chế độ địa chỉ trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Ví dụ, để đọc nội dung ở địa chỉ 5FH của RAM nội vào thanh ghi tích lũy, có thể dùng 
lệnh sau: 
    MOV A, 5FH 
  Lệnh này di chuyển 1 byte dữ liệu dùng định vị địa chỉ trực tiếp để xác định “địa chỉ nguồn” 
(5FH). Đích nhận dữ liệu là thanh ghi tích lũy A. 
 RAM nội cũng có thể được truy xuất bằng định vị địa chỉ gián tiếp qua R0 hay R1. Ví dụ, hai 
lệnh sau thi hành cùng nhiệm vụ như lệnh ở trên: 
    MOV R0, #5FH 
    MOV A, @R0 

 Lệnh đầu dùng địa chỉ tức thời để di chuyển giá trị 5FH vào thanh ghi R0, và lệnh thứ hai 
dùng địa chỉ trực tiếp để di chuyển dữ liệu “được trỏ bởi R0” vào thanh ghi tích lũy A. 
RAM địa chỉ hoá từng bit: 8051 chứa 210 bit được địa chỉ hoá, trong đó 128 bit là ở các địa chỉ 
byte 20H đến 2FH, và phần còn lại là trong các thanh ghi chức năng đặc biệt. 
 Đặc tính truy xuất từng bit riêng rẽ bằng phần mềm là một đặc tính tiện lợi của vi điều khiển 
nói chung. Các bit có thể được lập, xóa, AND, OR,... bằng một lệnh. Đa số các vi xử lý đòi hỏi 
một chuỗi lệnh đọc-sửa-ghi để đạt được hiệu quả tương tự. Ngoài ra, các cổng vào ra cũng được 
địa chỉ hoá từng bit, làm đơn giản phần mềm xuất nhập từng bit. 
  Có 128 bit được địa chỉ hoá đa dụng ở các byte 20H đến 2FH. Các địa chỉ này được truy xuất 
theo byte hoặc theo bit phụ thuộc vào loại lệnh. Ví dụ, để lập bit 67H, ta dùng lệnh sau:  

SETB 67H 
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Chú ý “địa chỉ bit 67H” là bit có trọng số lớn nhất (MSB) ở “địa chỉ byte 2CH”. Lệnh trên sẽ 
không tác động đến các bit khác ở địa chỉ này. Ở các vi xử lý công việc tương tự sẽ phải thi hành 
như sau: 
   MOV A, 2CH     ; đọc cả byte 
   ORL A, #10000000B   ; set MSB 
   MOV 2CH,A     ; ghi lại cả byte 
   SETB 67H 
 

 
 

Hình 6.3: Cấu trúc bộ nhớ RAM của 8051. 
 
Các tập thanh ghi (register banks): 32 byte thấp của bộ nhớ nội là dành cho các tập thanh ghi. 
Tập lệnh của 8051 cho phép truy cập 8 thanh ghi (R0 đến R7), và theo mặc định (sau khi reset hệ 
thống) các thanh ghi này ở các địa chỉ 00H–07H. Lệnh sau đây sẽ đọc nội dung ở địa chỉ 05H của 
RAM vào thanh ghi tích lũy: 
    MOV A, R5 
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  Đây là lệnh 1 byte dùng định vị địa chỉ trực tiếp thanh ghi. Tất nhiên, công việc trên cũng̣ có 
thể thực hiện bằng lệnh 2 byte dùng định vị địa chỉ trực tiếp nằm trong byte thứ hai:    
    MOV A, 05H 
  Các lệnh dùng các định vị trực tiếp thanh ghi (R0 đến R7) sẽ ngắn hơn và nhanh hơn các lệnh 
tương ứng nhưng dùng định vị địa chỉ trực tiếp. Các dữ liệu được sử dụng thường xuyên trong 
chương trình, nên dùng một trong các thanh ghi này. 
  Tập thanh ghi có thể chuyển đổi, bằng cách thay đổi các bit chọn tập thanh ghi trong từ trạng 
thái (PSW). Giả sử rằng tập thanh ghi thứ 3 được chọn, thì lệnh sau sẽ ghi nội dung của thanh ghi 
tích lũy vào địa chỉ 18H: 
    MOV R0, A 
  Ý tưởng dùng “các tập thanh ghi” sẽ cho phép “chuyển hướng” chương trình nhanh và hiệu 
quả, từng phần của chương trình sẽ có một bộ thanh ghi riêng mà không phụ thuộc vào các phần 
còn lại. 
• Các thanh ghi chức năng đặc biệt 

Các thanh ghi nội của trong hầu hết các vi xử lý được truy xuất ngầm định trong tập lệnh. Ví 
dụ lệnh “INC A” sẽ tăng nội dung của thanh ghi tích lũy A lên 1. Tác động này được ngầm định 
trong mã lệnh. 
  Các thanh ghi trong 8051 là một phần của RAM nội. Vì vậy mỗi thanh ghi sẽ có một địa chỉ 
riêng (ngoại trừ thanh ghi đếm chương trình PC và thanh ghi lệnh vì các thanh ghi này ít khi bị 
truy cập trực tiếp, nên chúng không được đặt trong RAM nội). Đây là lý do giải thích tại sao 8051 
có nhiều thanh ghi. Cũng như R0 đến R7, 21 thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR: Special Function 
Register) của 8051 nằm trong RAM nội từ địa chỉ 80H đến FFH. Chú ý rằng hầu hết 128 địa chỉ 
từ 80H đến FFH không được đặt tên, chỉ có 21 địa chỉ SFR là mang tên các thanh ghi. 
  Ngoài thanh ghi tích lũy (A) có thể được truy xuất ngầm định, đa số các SFR được truy xuất 
bằng chế độ địa chỉ trực tiếp. Một số SFR có thể được địa chỉ hoá theo bit hoặc theo byte. Người 
lập trình phải chú ý khi truy xuất theo bit và theo byte.  

Ví dụ lệnh:  SETB 0E0H 
  Sẽ lập bit 0 trong thanh ghi tích lũy, các bit khác không đổi. Có thể thấy rằng E0H đồng thời 
là địa chỉ byte của thanh ghi tích lũy, và là địa chỉ bit của bit có trọng số nhỏ nhất trong thanh ghi 
tích lũy. Nhưng vì lệnh SETB chỉ tác động trên bit, nên địa chỉ bit sẽ tác động trong lệnh. 
 Từ trạng thái chương trình (PSW: Program Status Word): nằm ở địa chỉ D0H chứa các bit trạng 
thái như trong bảng sau: 
 

BIT Tên Địa chỉ Chức năng 
PSW.7 
PSW.6 
PSW.5 
PSW.4 
PSW.3 
PSW.2 
PSW.1 
PSW.0 

CY 
AC 
F0 
RS1 
RS0 
OV 
- 
P 

D7 
D6 
D5 
D4 
D3 
D2 
D1 
D0 

Cờ nhớ. 
Cờ nhớ phụ. 
Cờ Zero. 
Chọn tập thanh ghi. 
Chọn tập thanh ghi. 
Cờ tràn. 
Dự phòng. 
Cờ chẵn lẻ. 
 

 

                                                                               127



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 6: Vi điều khiển 8 bit 8051 

* Cờ nhớ (CY): Thông thường được dùng cho các lệnh số học, nó sẽ được lập nếu có một số nhớ 
sinh ra bởi phép cộng, hoặc có một số mượn bởi phép trừ. Ví dụ, nếu thanh ghi tích lũy chứa FFH 
thì lệnh: ADD A, #1 sẽ trả về thanh ghi tích lũy kết quả 00H và lập cờ nhớ trong PSW (do kết quả 
là 100H và thanh ghi A chỉ chứa được 8 bit). 

Cờ nhớ cũng có thể xem như một thanh ghi 1 bit cho các lệnh xử lý bit. Ví dụ, lệnh sau sẽ 
AND bit 25H với cờ nhớ và kết quả nằm trong cờ nhớ:  

  ANL C, 25H 
* Cờ nhớ phụ (AC): Khi cộng các số BCD, cờ nhớ phụ (AC) được lập nếu kết quả của 4 bit thấp 
trong khoảng 0AH đến 0FH. Nếu các giá trị được cộng là số BCD, thì sau lệnh cộng cần hiệu 
chỉnh thập phân bằng lệnh DAA, để các kết quả lớn hơn 9 trở về tầm từ 0 ÷ 9. 
 * Cờ Zero (F0): là1 bit cờ được sử dụng trong nhiều chức năng, nó được lập bằng 1 khi kết quả 
các phép tính bằng 0. 
* Các bit chọn tập thanh ghi (RS0 và RS1): xác định tập thanh ghi tích cực, chúng được xóa sau 
khi reset hệ thống và được thay đổi bằng phần mềm nếu cần. Ví dụ, ba lệnh sau cho phép truy cập 
tập thanh ghi thứ 3, và di chuyển nội dung của thanh ghi R7 (địa chỉ byte 1FH) đến thanh ghi tích 
lũy: 
    SETB RS1 
    SETB RS0 
    MOV A, R7 
  Khi chương trình được hợp dịch, các địa chỉ bit đúng được thay thế cho các ký hiệu “RS1” và 
“RS0”. Tức là, lệnh SETB RS1 hoàn toàn giống như lệnh SETB 0D4H. 
 * Cờ tràn (OV): được lập sau một lệnh cộng hoặc trừ nếu xảy ra tràn số học. Khi các số có dấu 
được cộng hoặc trừ với nhau, phần mềm có thể kiểm tra bit này để xác định dải kết quả thích hợp. 
Khi cộng các số không dấu thì không cần xét tới OV. Các kết quả lớn hơn +127 hoặc nhỏ hơn -
128 sẽ lập OV. Ví dụ, phép cộng sau bị tràn và bit OV được lập:  

0FH + 7FH = 8EH tức là 15 +127 = 142. 
  Kết quả là một số có dấu 8EH được xem như -116, không phải là kết quả đúng (142), vì vậy 
bit OV được lập, khi kiểm tra cờ OV chúng ta có thể hiệu chỉnh lại kết quả cho thích hợp. 
 Thanh ghi B: nằm ở địa chỉ F0H được dùng cùng với thanh ghi tích lũy A trong các lệnh nhân và 
chia. Lệnh MUL AB, sẽ nhân các giá trị không dấu 8 bit trong A và B, rồi trả về kết quả 16 bit 
trong A (byte thấp) và B (byte cao). Lệnh DIV AB sẽ chia A cho B, rồi trả về kết quả nguyên 
trong A và phần dư trong B. Thanh ghi B cũng có thể được xem như một thanh ghi đa dụng. Nó 
được địa chỉ hoá theo bit (F0H đến F7H). 
 Con trỏ ngăn xếp (SP): là một thanh ghi 8 bit có địa chỉ 81H, nó chứa địa chỉ của byte dữ liệu 
hiện hành trên đỉnh của ngăn xếp. Các lệnh trên ngăn xếp bao gồm: cất dữ liệu vào ngăn xếp và 
lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp. Lệnh cất dữ liệu vào ngăn xếp sẽ làm tăng SP, và lệnh lấy dữ liệu ra 
khỏi ngăn xếp sẽ giảm SP. Ngăn xếp của 8051 được giữ trong RAM nội, và được giới hạn các địa 
chỉ có thể truy xuất bằng địa chỉ gián tiếp. Chúng là 128 byte đầu của 8051, lệnh sau sẽ khởi động 
lại SP để đỉnh ngăn xếp bắt đầu tại 60H:    

MOV SP, #5FH 
  Sau lệnh trên  ngăn xếp của 8051 bị giới hạn trong 32 byte, vì địa chỉ cao nhất của RAM trên 
chip là 7FH. Giá trị 5FH được dùng vì SP sẽ tăng lên 60H trước khi cất byte dữ liệu đầu tiên. 
  Khi người sử dụng không khởi động lại con trỏ ngăn xếp, thì SP lấy giá trị mặc định là 07H 
sau khi reset hệ thống, và kết quả là ngăn đầu tiên để cất dữ liệu có địa chỉ là 08H. Khi đó các tập 
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thanh ghi 1 (có thể cả 2 và 3) sẽ không dùng được vì vùng RAM này đã được sử dụng làm ngăn 
xếp. 

Ngăn xếp được truy xuất trực tiếp bằng các lệnh PUSH và POP để lưu trữ tạm thời và lấy lại 
dữ liệu, hoặc được truy xuất ngầm bằng các lệnh gọi chương trình con (ACALL, LCALL) hay các 
lệnh trở về (RET, RETI) để cất và lấy lại bộ đếm chương trình. 
 Thanh ghi con trỏ dữ liệu (DPTR – data pointer register): được dùng để truy xuất bộ nhớ ngoài, 
nó là một thanh ghi 16 bit có địa chỉ 82H (DPL: byte thấp) và 83H (DPH: byte cao). Ba lệnh sau 
sẽ ghi 55H vào RAM ngoài ở địa chỉ 1000H: 
   MOV A, #55H 
   MOV DPTR, #1000H 
   MOVX @DPTR, A 
  Lệnh đầu tiên dùng định vị tức thời để nạp dữ liệu 55H vào thanh ghi A. Lệnh thứ hai cũng 
dùng định vị tức thời, lần này để nạp dữ liệu 16 bit (1000H) vào con trỏ dữ liệu. Lệnh thứ ba dùng 
định vị gián tiếp để di chuyển dữ liệu trong A (55H) đến RAM ngoài có địa chỉ chứa trong DPTR 
(1000H). 
 Các thanh ghi cổng vào ra: Các cổng của 8051 bao gồm cổng 0 ở địa chỉ 80H, cổng 1 ở địa chỉ 
90H, cổng 2 ở địa chỉ A0H và cổng 3 ở địa chỉ B0H. Tất cả các cổng đều được địa chỉ hoá từng 
bit. Điều đó cung cấp một khả năng giao tiếp thuận lợi theo bit. Ví dụ nếu một động cơ được nối 
qua một cuộn dây có transistor lái đến bit 7 của Cổng 1, nó có thể được bật và tắt bằng một lệnh: 
   SETB  P1.7 ; bật motor 
   CLR   P1.7 ; tắt motor 

Dấu chấm trong lệnh để xác định một bit trong cổng. Trình hợp dịch sẽ thực hiện việc chuyển 
đổi ra địa chỉ tương ứng của bit đó, ví dụ hai lệnh sau thực hiện cùng một công việc: 
   CLR  P1.7 
   CLR  97H 
  Xét một ví dụ khác, giao tiếp đến một thiết bị với một bit trạng thái gọi là BUSY, được lập khi 
thiết bị đang bận và được xóa khi thiết bị đã sẵn sàng. Nếu BUSY được nối tới P1.5, vòng lặp sau 
sẽ được dùng để chờ thiết bị trở lại trạng thái sẵn sàng: 
   WAIT: JB P1.5, WAIT 
 Lệnh này có nghĩa là “nếu bit P1.5 được lập thì nhảy tới nhãn WAIT”. Nói cách khác “quay trở 
lại và kiểm tra lần nữa”. 
 Các thanh ghi của bộ định thời (timer): 8051 có hai bộ định thời/đếm 16 bit được dùng cho việc 
định thời hoặc đếm sự kiện. Timer 0 có địa chỉ 8AH (TL0: byte thấp) và 8CH (TH0: byte cao). 
Timer 1 có địa chỉ 8BH (TL1: byte thấp) và 8DH (TH1: byte cao). Việc thiết lập hoạt động các 
timer được thực hiện bằng cách nạp các giá trị thích hợp cho thanh ghi chế độ Timer (TMOD - 
Timer Mode) ở địa chỉ 89H, và thanh ghi điều khiển timer (TCON – Timer Control) ở địa chỉ 
88H. Chỉ có TCON được địa chỉ hoá từng bit. 
 Các thanh ghi cổng nối tiếp: 8051 có một cổng nối tiếp trong chip dành cho việc trao đổi thông 
tin với các thiết bị nối tiếp như máy tính, modem hoặc với các IC khác có giao tiếp nối tiếp (các 
bộ chuyển đổi A/D, các thanh ghi dịch...). Một thanh ghi gọi là bộ đệm dữ liệu nối tiếp (SBUF) ở 
địa chỉ 99H sẽ giữ cả hai dữ liệu truyền và nhận. Khi truyền dữ liệu thì ghi lên SBUF, khi nhận dữ 
liệu thì đọc SBUF. Các chế độ hoạt động khác nhau được lập trình qua thanh ghi điều khiển cổng 
nối tiếp (SCON) được địa chỉ hoá từng bit có địa chỉ 98H. 
 Các thanh ghi ngắt: 8051 có cấu trúc điều khiển ngắt, cho phép 5 nguồn yêu cầu ngắt, với 2 mức 
ưu tiên. Các ngắt bị cấm sau khi reset hệ thống, và sẽ được cho phép bằng việc ghi dữ liệu vào 
thanh ghi cho phép ngắt (IE) ở địa chỉ A8H. Cả hai thanh ghi được địa chỉ hoá từng bit. 
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 Thanh ghi điều khiển công suất: Thanh ghi điều khiển công suất (PCON) ở địa chỉ 87H bao 
gồm nhiều bit điều khiển. Ý nghĩa của chúng được tóm tắt trong bảng sau: 
 

BIT Tên ký hiệu Chức năng 
7 
 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
 

0 

SMOD 
 
- 
- 
- 
GF1 
GF0 
PD 
 
IDL 

Khi lập cho phép tăng gấp đôi tốc độ baud cổng nối tiếp. 
Không định nghĩa. 
Không định nghĩa. 
Không định nghĩa. 
Cờ đa dụng 1. 
Cờ đa dụng 0. 
Khi lập cho phép 8051 hoạt động trong chế độ giảm 
nguồn (Power down). 
Khi lập cho phép 8051 hoạt động trong chế độ rỗi (Idle). 

 
  Trong chế độ rỗi CPU sẽ không thực hiện một lệnh nào khác. Lệnh lập bit IDL là lệnh cuối 
cùng mà CPU thực hiện trước khi chuyển qua chế độ rỗi. Trong chế độ rỗi nguồn xung nhịp bên 
trong sẽ bị cắt không cung cấp tới CPU, nhưng vẫn cung cấp tới bộ điều khiển ngắt, các bộ định 
thời và cổng nối tiếp. Trạng thái hiện tại của CPU và các thanh ghi sẽ được giữ nguyên, các cổng 
vào ra cũng được duy trì mức logic hiện tại. ALE và PSEN được giữ ở mức cao. Chế độ rỗi sẽ kết 
thúc khi có yêu cầu ngắt (được cho phép), bit IDL sẽ được xoá. 
  Tương tự như chế độ rỗi, lệnh lập bit PD sẽ là lệnh cuối cùng mà CPU thực hiện trước khi 
chuyển qua chế độ giảm nguồn. Trong chế độ giảm nguồn, bộ dao động tạo xung nhịp sẽ ngưng 
hoạt động, điều này làm tất cả các khối chức năng bên trong ngưng hoạt động. Nội dung của Ram 
nội sẽ được giữ nguyên, mức logic của các cổng cũng được giữ nguyên và ALE và PSEN sẽ được 
giữ ở mức thấp. Chế độ này chỉ được thoát khỏi khi reset hệ thống. Trong chế độ giảm nguồn, 
nguồn cung cấp Vcc có thể giảm xuống 2V. Chú ý không được giảm nguồn xuống 2V trước khi 
chuyển qua chế độ giảm nguồn, và phải phục hồi lại Vcc = 5V sau 10 chu kỳ xung nhịp trước khi 
tín hiệu RST quay về mức thấp trở lại. 
 
6.2. GIAO TIẾP VỚI BỘ NHỚ NGOÀI CHO VI ĐIỀU KHIỂN 8051 
 

8051 có khả năng mở rộng thêm 64K bộ nhớ chương trình và  64K bộ nhớ dữ liệu bên ngoài, 
do đó hệ thống 8051 có thể dùng thêm ROM và RAM nếu cần. Cũng có thể sử dụng chức năng 
mở rộng dung lượng bộ nhớ, để tăng thêm dung lượng cổng vào ra, lúc này các cổng vào ra sẽ 
được truy cập giống như các ô nhớ mở rộng. 
  Khi sử dụng bộ nhớ ngoài, cổng 0 không còn là một cổng vào ra nữa. Nó được ghép kênh giữa 
phần thấp của BUS địa chỉ (A0–A7), và BUS dữ liệu (D0–D7). Tín hiệu ALE sẽ tác động mức 
cao khi bắt đầu mỗi chu kỳ truy cập bộ nhớ để chốt byte thấp của địa chỉ. Cổng 2 thông thường 
được dùng cho byte cao của BUS địa chỉ. 
  Trong nửa đầu của mỗi chu kỳ truy cập bộ nhớ, byte thấp của địa chỉ được cấp ra cổng 0 và 
được chốt bằng xung ALE. Có thể sử dụng một IC chốt 74HC373 (hoặc tương đương) để giữ byte 
địa chỉ thấp trong phần còn lại của chu kỳ truy cập bộ nhớ. Trong nửa sau của chu kỳ bộ nhớ cổng 
0 được dùng như BUS dữ liệu, chiều truyền dữ liệu trên nó sẽ tùy theo lệnh. 
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6.2.1. Truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài 
Bộ nhớ chương trình ngoài là một bộ nhớ ROM được cho phép bởi tín hiệu PSEN. Hình 6.4 

mô tả một ví dụ về cách nối một EPROM vào 8051: 

 
 

Hình 6.4: Kết nối với bộ nhớ ROM chương trình bên ngoài trong hệ thống 8051. 
 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

PCH (Program counter high byte) PCH  

PCL  PCL Opcode Byte 2 

Hình 6.5: Giản đồ thời gian truy cập bộ nhớ chương trình ngoài. 

Port 0 

Port 2 

PSEN 

ALE 

CK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một chu kỳ máy của 8051 gồm 12 chu kỳ xung nhịp, nếu ngõ vào bộ dao động nội là thạch 
anh 12 MHz, thì một chu kỳ máy kéo dài 1 μs. Trong một chu kỳ máy sẽ có hai xung ALE, và hai 
byte được đọc từ bộ nhớ chương trình (nếu lệnh hiện hành là lệnh 1 byte thì byte thứ hai sẽ được 
loại bỏ). Giản đồ thời gian của một lần lấy lệnh được trình bày trên hình 6.5. 
 
6.2.2. Truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài  

Bộ nhớ dữ liệu ngoài là một bộ nhớ RAM được cho phép ghi/đọc bằng các tín hiệu WR\ và 
RD\ (P3.6 và P3.7). Việc truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài có thể thực hiện với lệnh MOVX, dùng 
con trỏ dữ liệu (DPTR), hoặc R0 và R1 làm  thanh ghi địa chỉ. 

Kết nối BUS địa chỉ và BUS dữ liệu giữa RAM và 8051 cũng giống như EPROM, do đó cũng 
có thể mở rộng bộ nhớ RAM lên đến 64Kbyte. Tín hiệu yêu cầu đọc RD\ của 8051 được nối tới 
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chân cho phép xuất (OE) của RAM, và tín hiệu yêu cầu ghi WR\ được nối tới chân cho phép ghi 
(WE) của RAM như trên hình 6.7. 
 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

DPL Data in  

Hình 6.6: Giản đồ thời gian truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài. 

PCH DPH (Data pointer high byte) 

PCL  Opcode  

ALE 

PSEN 

RD 

Port 2 

Port 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giản đồ thời gian cho lệnh đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài biểu diễn trên hình 6.6 với lệnh đọc 
(MOVX A, @DPTR). 

 
 

Hình 6.7: Kết nối bộ nhớ RAM chứa dữ liệu bên ngoài trong hệ thống 8051. 
Giản đồ thời gian cho lệnh ghi (MOVX @DPTR, A) cũng tương tự chỉ khác đường WR\ sẽ 

thay vào đường RD\, và dữ liệu được xuất ra trên P0, trong chu kỳ ghi RD\ giữ mức cao. 
  Bằng chế độ địa chỉ gián tiếp thanh ghi sử dụng R0 và R1, cũng có thể truy cập bộ nhớ ngoài 
theo cấu hình phân trang. Trong chế độ này cổng 2 được truy cập giống như một cổng vào ra 
thông thường. Cổng 0 vẫn được sử dụng làm Bus đa hợp (cung cấp 8 bit địa chỉ trong nửa chu kỳ 
đầu, sau đó sử dụng làm Bus dữ liệu). Như vậy các địa chỉ cung cấp từ cổng 0 cho phép truy cập 
256 byte nhớ mỗi trang, việc chọn trang có thể sử dụng các bit một cổng khác. Hình 6.8 mô tả sơ 
đồ ghép nối 8051 với dung lượng RAM 1KB truy cập theo cách phân trang, với các trang được 
chọn bằng P2.0 và P2.1. 
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Hình 6.8: Truy cập bộ nhớ ngoài theo cấu trúc trang. 

  

 

Port 0 

P2.0 

8051 

ALE 

PSEN 

G 

D Q 

D0 – D7 

A0 – A7 

A8  

OE 

EA 

EPROM 

74HC373

P2.1 

WE 
NC 

RD 
WR 

A9 

CS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CS 

 

  CS 

 

  CS 

OE 

D0 –D7 

A0 –A12 
 

  CS 

 

CS 

 

CS 

OE 

D0 –D7 

A0 –A12 

WE 

PSEN RD 

WR 

 0 
1 
2 
3 

7 

Chọn mạch cho các bộ 
nhớ khác 

C 
B 

A 
A13 

A14 

A15 

A0 –A12 A0 –A12

G1 

G2A 

G2B 

VCC 

Hình 6.9: Giải mã địa chỉ trong hệ thống có nhiều bộ nhớ ngoài. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi các bit P2.0 và P2.1 được thiết lập để chọn một trong 4 trang, thì lệnh MOVX sẽ đọc hoặc 
ghi dữ liệu trong trang đó. Ví dụ với sơ đồ hình 6.8, nếu P2.0 = P2.1 = 0 thì các lệnh sau sẽ đọc dữ 
liệu trong ô nhớ 0050H của RAM vào thanh ghi chứa:  

   MOV R0,#50H 
    MOVX A,@R0 
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Để đọc được địa chỉ 3FFH của RAM thì hai bit chọn trang cần được lập lên 1, các lệnh sau có 
thể sử dụng: 
    SETB P2.0 
    SETB P2.1 
    MOV R0,#0FFH 
    MOV A,@R0. 
  Giải mã địa chỉ: Nếu cần sử dụng nhiều EPROM và/hoặc nhiều RAM bên ngoài, thì cần phải 
giải mã địa chỉ. Mạch giải mã cũng tương tự như các hệ vi xử lý khác. Ví dụ trên hình 6.9, mô tả 
một hệ thống với nhiều bộ nhớ EPROM 2764 (8 KB) cho chương trình, và nhiều bộ nhớ RAM 
6264 (8KB) cho dữ liệu. 

 
6.2.3. Bộ nhớ ngoài sử dụng chung cho chương trình và dữ liệu 

 Vì bộ nhớ chương trình là ROM, nên nảy sinh một vấn đề bất tiện khi phát triển phần mềm 
cho 8051. Đó là làm cách nào phần mềm có thể sửa đổi chương trình và ghi trở lại khi nó được 
chứa trong bộ nhớ “chỉ đọc”. Cách giải quyết là sử dụng chung một vùng nhớ RAM cho cả 
chương trình và dữ liệu. Điều này có thể thực hiện bằng cách nối đường OE của RAM vào một 
mạch logic AND của PSEN và RD như mô tả trên hình 6.10. Lúc này một chương trình có thể 
được nạp vào RAM bằng cách ghi RAḾ như bộ nhớ dữ liệu, và thực hiện bằng cách truy xuất 
RAḾ như bộ nhớ chương trình. 
 RAM 

WR 

RD 

Psen 

Hình 6.10: Sử dụng bộ nhớ ngoài chung cho chương trình và dữ liệu. 

 
 
 
 
 
 
   
6.3. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỊNH THỜI (TIMER) 
6.3.1. Giới thiệu 

 
 

Hình 6.11: Cấu tạo bộ định thời. 
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 Bộ định thời bên trong vi điều khiển là một bộ đếm được tạo thành từ một chuỗi các flip-flop 
nối tiếp với nhau, mỗi flip-flop là một bộ chia 2. Ngõ vào của Timer là nguồn xung nhịp. Ngõ ra 
của tầng cuối làm xung nhịp cho flip-flop báo tràn của timer (còn gọi là cờ của timer), cờ sẽ được 
kiểm tra bằng phần mềm, hoặc để tạo ra ngắt (hình 6.11).  Giá trị nhị phân trong các flip-flop của 
timer thay đổi như trong một bộ đếm nhị phân, nó sử dụng cho việc đếm số xung clock trong chip 
(hoặc các sự kiện) từ thời điểm timer được khởi động. Ví dụ timer 16 bit sẽ đếm lên từ 0000H đến 
FFFFH, và cờ báo tràn sẽ lên 1 khi số đếm tràn từ FFFFH đến 0000H. 8051 có hai timer 16 bit, 
mỗi timer có bốn chế độ làm việc. Các timer được sử dụng để: định khoảng thời gian, đếm sự kiện 
hoặc tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp trong 8051.  

Trong các ứng dụng định khoảng thời gian, các timer được lập trình đếm trong một khoảng 
nhất định và lập cờ tràn để thông báo. Cờ sẽ được chương trình kiểm tra, để định thời thực hiện 
một tác động như: kiểm tra trạng thái của các ngõ vào hoặc tác động các ngõ ra. Một số ứng dụng 
khác có thể sử dụng timer tạo xung nhịp để đo khoảng thời giữa hai sự kiện (ví dụ: đo độ rộng 
xung). 
  Đếm sự kiện dùng để xác định số lần xảy ra của một sự kiện. Một “sự kiện” có thể là tác động 
ngoài nào đó làm chuyển trạng thái ở một ngõ vào của 8051. Các timer cũng có thể cung cấp xung 
nhịp xác định tốc độ baud cho cổng nối tiếp trong 8051. 
  Việc truy xuất các timer của 8051 sử dụng sáu thanh ghi chức năng đặc biệt trong bảng sau: 
 

SFR Chức năng Địa chỉ Địa chỉ theo bit 
TCON 
TMOD 
TL0 
TL1 
TH0 
TH1 

Điều khiển 
Chế độ 
Byte thấp của timer 0 
Byte thấp của timer 1 
Byte cao của timer 0 
Byte cao của timer 1 

88H 
89H 
8AH 
8BH 
8CH 
8DH 

Có 
Không 
Không  
Không 
Không 
Không  

 
Thanh ghi chế độ của timer (TMOD) 

Thanh ghi TMOD chứa hai nhóm 4 bit dùng để đặt chế độ làm việc cho Timer 0 và Timer 1 
như mô tả trong bảng sau: 
 

BIT Tên Timer Chức năng 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

GATE 
C/T 
M1 
M0 
GATE 
C/T 
M1 
M0 

1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

Khi =1 timer chỉ chạy khi INT1 ở mức cao. 
1: đếm sự kiện bên ngoài; 0: định khoảng thời gian 
bit định chế độ cho timer 1. 
bit định chế độ cho timer 1. 
Bit cổng cho timer 0 
Bit chọn counter/timer cho timer 0 
bit định chế độ cho timer 0. 
bit định chế độ cho timer 0. 

 
Bốn chế độ của mỗi timer sẽ được chọn tuỳ theo giá trị khởi động cho các bit M1 và M0 

tương ứng của nó như mô tả trong bảng sau: 
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M1 M0 Chế độ Chức năng 
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
2 
3 

Chế độ định thời 13 bit. 
Chế độ định thời 16 bit. 
Chế độ tự động nạp lại 8 bit. 
Chế độ định thời tách biệt: 
Timer 0: TL0 là bộ định thời 8 bit điều khiển bởi chế độ của 
timer 0. TH0 tương tự nhưng được điều khiển bởi chế độ của 
timer 1. 
Timer 1: ngưng hoạt động. 

 
Thanh ghi TMOD không được địa chỉ hoá theo bit. Thông thường giá trị của nó được nạp một 

lần khi bắt đầu chương trình, để khởi động chế độ của các timer. Sau đó các timer có thể cho bắt 
đầu hoạt động hoặc ngưng lại … bằng cách truy cập các thanh ghi đặc biệt khác của timer. 
Thanh ghi điều khiển timer (TCON) 
  Thanh ghi TCON chứa các bit trạng thái và các bit điều khiển cho Timer 0 và Timer 1 như mô 
tả trong bảng sau: 
 

BIT Tên Địa chỉ Chức năng 
7 
 
 
6 
 
5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
0 

TF1 
 
 

TR1 
 

TF0 
TR0 
IE1 

 
 

IT1 
 
 

IE0 
IT0 

8FH 
 
 

8EH 
 

8DH 
8CH 
8BH 

 
 

8AH 
 
 

89H 
88H 

Cờ báo tràn của timer 1, được lập bởi phần cứng khi xảy ra 
tràn; được xoá bằng phần mềm hoặc phần cứng khi phục vụ 
chương trình ngắt. 
Bit điều khiển chạy của timer 1. Được lập xoá bằng phần 
mềm để điều khiển timer1 on/off. 
Cờ báo tràn cho timer 0. 
Bit điều khiển chạy cho timer 0. 
Cho phép ngắt INT1: được lập bằng phần cứng khi có cạnh 
xuống ở ngõ vào INT1; được xoá bằng phần mềm hoặc phần 
cứng khi phụ vụ ngắt. 
Chọn kiểu tác động ngắt INT1: được lập xoá bằng phần mềm 
để chọn kiểu tác động ngắt bằng cạnh xuống hoặc bằng mức 
thấp. 
Cho phép ngắt INT0. 
Chọn kiểu ngắt cho INT0. 

 
Bốn bit thấp của TCON không sử dụng cho các timer, chúng được sử dụng để phát hiện và 

khởi động kiểu tác động cho các ngắt bên ngoài. 
 
6.3.2. Các chế độ timer và cờ báo tràn 

Các timer 0 và 1 có các chế độ hoạt động tương đương nhau, nên trong phần này chỉ số ‘x’ 
được sử dụng để chỉ thị cho một timer bất kỳ. Ví dụ THx có thể chỉ thị cho TH0 hoặc TH1. 
Chế độ 0 (mode 0) - chế độ timer 13 bit: Chế độ này được thực hiện tương thích với 8048 (bộ vi 
điều khiển có trước 8051). Hoạt động của chế độ này biểu diễn trên hình 6.10a. 5 bit thấp của TLx 
cùng với THx sẽ tạo thành bộ định thời 13 bit, 3 bit cao của TLx không sử dụng. 
Chế độ 1 – chế độ timer 16 bit: Chế độ này tương tự như chế độ 0, ngoại trừ việc các timer hoạt 
động đầy đủ 16 bit (hình 6.10b). Khi nhận được xung nhịp bộ đếm sẽ đếm lên từ 0000H, và cờ 
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tràn sẽ báo khi bộ đếm chuyển trạng thái từ FFFFH về 0000H, sau đó bộ đếm vẫn tiếp tục đếm. 
Cờ báo tràn là bit TFx trong TCON có thể đọc hoặc ghi bằng phần mềm. 
 Chú ý MSB bộ đếm là bit 7 của THx và LSB là bit 0 của TLx. Các thanh ghi timer (TLx/THx) có 
thể được đọc hoặc ghi bất cứ lúc nào bằng phần mềm. 
 Chế độ 2 - chế độ tự động nạp lại 8 bit: trong chế độ này TLx hoạt động như một timer 8 bit, còn 
THx vẫn giữ nguyên giá trị cần nạp lại. Khi số đếm tràn từ FFH đến 00H, không những cờ timer 
được lập mà giá trị trong THx đồng thời được nạp vào TLx, việc đếm được thực hiện liên tục từ 
giá trị trong THx lên đến FFH xuống 00H và nạp lại.… Chế độ này rất thông dụng vì sự tràn timer 
xảy ra trong những khoảng thời gian nhất định và tuần hoàn một khi đã khởi động TMOD và 
THx. 
Chế độ 3 - chế độ timer tách biệt: trong chế độ này timer 0 tách thành hai timer 8 bit. (TL0 và 
TH0), TL0 có cờ báo tràn là TF0 và TH0 có cờ báo tràn là TF1. Timer 1 không hoạt động ở chế 
độ 3, nhưng có thể được khởi động bằng cách chuyển sang chế độ khác. Giới hạn duy nhất là cờ 
báo tràn TF1 không còn bị tác động khi timer 1 bị tràn vì nó đã được nối tới TH0. 
 Khi timer 0 ở chế độ 3, có thể cho timer 1 chạy và ngưng bằng cách chuyển nó ra ngoài và vào 
chế độ 3. Nó vẫn có thể được sử dụng bởi cổng nối tiếp để tạo tốc độ baud, hoặc nó có thể được 
sử dụng cho các ứng dụng khác khi  không cần ngắt (vì nó không còn được nối với TF1). 
 
 TLx 

(5 bit) 
THx 

(8 bit) 
TFx 

 
Timer 
Clock  

a) Mode 0  

TLx 
(5 bit) 

THx 
(8 bit) 

TFx 
 

Timer 
Clock  

c) Mode 2 

TLx 
(8 bit) 

TFx 
 

THx 
(5 bit) 

Timer 
Clock  

Nạp lại  

TLx 
(5 bit) 

THx 
(8 bit) 

Timer 
Clock  

TL0 
(8 bit) 

TF0 
 

Timer 
Clock  

TH0 
(8 bit) 

TF1 
 

Timer 
Clock  

d) Mode 3 

Hình 6.12: Các chế động hoạt động của các timer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.3. Nguồn tạo xung nhịp 
  Có thể sử dụng hai nguồn tạo xung nhịp cung cấp cho các timer. Chúng được chọn bằng cách 
ghi vào bit C/T (counter/timer) trong TMOD. Một nguồn tạo xung nhịp dùng cho định khoảng 
thời gian, cái khác cho đếm sự kiện. 
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 Định khoảng thời gian (interval timing): Nếu C/T = 0, hoạt động timer liên tục được chọn và 
timer được dùng cho việc định khoảng thời gian. Lúc đó, timer lấy xung nhịp từ bộ dao động 
trong chip. Xung nhịp ngõ ra bộ tạo dao động được giảm tần số bằng bộ chia 12 trước khi cấp vào 
timer để thích hợp cho phần lớn các ứng dụng. Như vậy với thạch anh 12 MHz, thì tốc độ xung 
nhịp cung cấp cho timer sẽ là1 MHz. Báo tràn timer xảy ra sau một số (cố định) xung nhịp, tuỳ 
thuộc vào giá trị ban đầu được nạp vào các thanh ghi timer TLx/THx. 
 Đếm sự kiện (Event counting): Nếu C/T = 1, timer lấy xung nhịp từ nguồn bên ngoài. Trong hầu 
hết các ứng dụng, nguồn bên ngoài này cung cấp cho timer một xung khi xảy ra một “sự kiện” – 
timer dùng đếm sự kiện. Số sự kiện được xác định bằng phần mềm bằng cách đọc các thanh ghi 
TLx/THx, vì giá trị 16 bit trong các thanh ghi này tăng thêm 1 cho mỗi sự kiện. 
 Nguồn xung nhịp ngoài được cung cấp bằng các chân cổng 3. Bit 4 của cổng 3 (P3.4) dùng làm 
ngõ vào tạo xung nhịp bên ngoài cho Timer 0 và được gọi là “T0”, còn P3.5 hay “T1” là ngõ vào 
tạo xung nhịp cho Timer 1. 
  Trong các ứng dụng đếm, các thanh ghi timer được tăng thêm 1 tương ứng với sự chuyển 
trạng thái logic từ 1 xuống 0 ở ngõ vào bên ngoài (Tx). Ngõ vào bên ngoài được lấy mẫu trong 
S5P2 của mọi chu kỳ máy. Như vậy, khi ngõ vào cao trong một chu kỳ và thấp trong một chu kỳ 
kế thì số đếm được tăng thêm 1. Giá trị mới xuất hiện trong các thanh ghi trong S3P1 của chu kỳ 
theo sau chu kỳ phát hiện sự chuyển trạng thái. Do đó cần 2 chu kỳ máy (2 μs) để ghi nhận một sự 
chuyển trạng thái1 sang 0, tần số ngoài tối đa là 500 KHz  (giả sử hệ thống hoạt động ở 12 MHz). 
 

Bộ tạo dao động 
nội 

÷12  

C/T 

Tx 

Hình 6.13: Sơ đồ cung cấp xung nhịp cho timer 

Timer  
Clock  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4. Cho chạy, dừng và điều khiển các timer 

Hình 6.12 mô tả các cấu hình khác nhau cho các thanh ghi TLx, THx và TFx của timer. Hai 
nguồn xung nhịp có thể cung cấp cho timer như trên hình 6.13. Phương pháp đơn giản nhất để bắt 
đầu (cho chạy) và dừng các timer là dùng các bit điều khiển chạy (TRx) trong TCON. TRx bị xóa 
sau khi reset hệ thống, như vậy các timer theo mặc định là bị cấm (bị dừng) sau khi reset. TRx 
được đặt lên 1 bằng phần mềm để cho các timer chạy. 
  Vì TRx ở trong thanh ghi TCON có địa chỉ theo bit, nên việc cho chạy và dừng timer có thể 
thực hiện dễ dàng trong chương trình. Ví dụ, cho timer 0 chạy bằng lệnh:   

SETB TR0 
 Và dừng bằng lệnh: CLR TR0 

Trình hợp dịch sẽ thực hiện việc chuyển đổi ký hiệu cần thiết từ “TR0” sang địa chỉ bit tương 
ứng của nó. Lệnh SETB TR0 sẽ giống như  SETB 8CH. 
  Một cách khác để điều khiển các timer là dùng bit GATE trong TMOD và ngõ vào bên ngoài 
INTx. Đặt GATE = 1 cho phép timer sẽ được điều khiển bằng INTx, cách này hữu dụng cho việc 
đo độ rộng xung. Ví dụ để đo độ rộng của xung ngõ vào INT0 có thể thực hiện như sau: Khởi 
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động Timer 0 ở chế độ 2 (chế độ timer 16 bit), với TL0/TH0 = 0000H, GATE = 1 và TR0 = 1. 
Khi INT0 ở mức cao, timer được “mở cổng” cấp xung nhịp 1 MHz (nếu 8051 hoạt động ở tần số 
12 MHz). Khi INT0 xuống thấp, timer bị “đóng cổng” và thời khoảng của xung tính bằng μs là số 
đếm được trong TL0/TH0. (Có thể lập trình INT0 để tạo ra một ngắt khi nó xuống thấp). 
  Hình 6.14 minh họa Timer 1 hoạt động ở chế độ 1 như một timer 16 bit. Sơ đồ chỉ các khả 
năng điều khiển việc cấp nguồn tạo xung nhịp cho timer. 
 
 

Bộ tạo dao 
động  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.5. Khởi động và truy xuất các thanh ghi timer 

Thông thường các thanh ghi được khởi động một lần ở đầu chương trình để đặt chế độ làm 
việc cần thiết. Sau đó trong thân chương trình, các timer được cho chạy, dừng, các bit cờ được 
kiểm tra và xóa, các thanh ghi timer được đọc và cập nhật …, theo yêu cầu của các ứng dụng. 
  TMOD là thanh ghi đầu tiên được khởi động, vì nó đặt chế độ hoạt động cho timer. Ví dụ các 
lệnh sau khởi động Timer 1 ở chế độ 1 có xung nhịp cung cấp từ bộ dao động nội cho việc định 
khoảng thời gian: 
   MOV TMOD, #00010000B 
  Lệnh trên đặt M1 = 0 và M0 = 1 cho chế độ 1, C/T = 0 và GATE = 0 cho xung nhịp nội, và 
xóa các bit chế độ của timer 0. Timer thật sự không bắt đầu định thời cho đến khi bit điều khiển 
chạy TR1 được đặt lên 1. 
  Nếu cần số đếm ban đầu, các thanh ghi timer TL1/TH1 cũng phải được khởi động. Vì các 
timer đếm lên và đặt cờ báo tràn khi có sự chuyển tiếp FFFFH sang 0000H. Một khoảng 100 μs 
có thể được định thời bằng cách khởi động trị cho TL1/TH1 là FF9CH: 
   MOV TL1, #9CH 
   MOV TH1, #0FFH 
  Sau đó cho chạy timer bằng cách đặt bit điều khiển chạy bằng lệnh: 
   SETB TR1 
  Cờ báo tràn được tự động đặt lên 1 sau 100 μs. Phần mềm có thể đợi trong 100 μs bằng cách 
dùng lệnh rẽ nhánh có điều kiện nhảy đến chính nó, trong khi cờ báo tràn chưa được đặt lên 1: 
   WAIT:  JNB TF1, WAIT 

÷12   

C/T 

TL1 TH1 TF1 

TR1 

Gate 

T1 

INT1 

Hình 6.14: Sơ đồ điều khiển hoạt động của Timer 1 trong chế độ 1 
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  Khi timer tràn, cần dừng timer và xóa cờ báo tràn trong phần mềm có thể dùng các lệnh như: 
   CLR TR1 
   CLR TF1. 
Đọc timer đang chạy: Trong một số ứng dụng cần đọc giá trị trong các thanh ghi timer khi nó 
đang chạy. Vì phải đọc hai thanh ghi timer, “sai pha” có thể xảy ra nếu byte thấp tràn vào byte cao 
giữa hai lần đọc. Giá trị có thể đọc được không đúng. Giải pháp là đọc byte cao trước, kế đó đọc 
byte thấp rồi đọc byte cao lại một lần nữa. Nếu byte cao đã thay đổi thì lặp lại các hoạt động đọc. 
Các lệnh dưới đây đọc nội dung của các thanh ghi timer TL1/TH1 vào các thanh ghi R6/R7: 
 AGAIN: MOV A, TH1 
    MOV R6, TL1 
    CJNZ A, TH1, AGAIN 
    MOV R7, A  
 
6.4. HOẠT ĐỘNG CỔNG NỐI TIẾP 
 
6.4.1. Giới thiệu 

8051 có một cổng nối tiếp trong chip có thể hoạt động ở nhiều chế độ, trên một dải tần số 
rộng. Chức năng chủ yếu của cổng nối tiếp là thực hiện chuyển đổi song song sang nối tiếp đối 
với dữ liệu xuất, và chuyển đổi nối tiếp sang song song với dữ liệu nhập. 
  Vệc truy xuất phần cứng qua cổng nối tiếp được thực hiện bằng các chân TXD và RXD. Các 
chân này là hai bit của cổng 3, P3.1 (TXD) và P3.0 (RXD). 
  Cổng nối tiếp cho phép hoạt động song công (full duplex), và bộ đệm thu (receiver buffering) 
cho phép một ký tự sẽ đã thu giữ trong bộ đệm, trong khi ký tự thứ hai được nhận. Nếu CPU đọc 
ký tự thứ nhất trước khi ký tự thứ hai được thu đầy đủ, thì dữ liệu sẽ không bị mất. 
  Hai thanh ghi chức năng đặc biệt cho phép phần mềm truy xuất đến cổng nối tiếp là: SBUF và 
SCON. Bộ đệm cổng nối tiếp (SBUF) có địa chỉ 99H thực chất bao gồm hai bộ đệm. Dữ liệu ghi 
vào SBUF sẽ được truyền ra thiết bị bên ngoài, và đọc SBUF để truy xuất dữ liệu thu được. Đây 
là hai thanh ghi riêng biệt (một thanh ghi chỉ ghi để phát và một thanh ghi chỉ đọc để thu). 
  Thanh ghi điều khiển cổng nối tiếp (SCON) có địa chỉ 98H là thanh ghi địa chỉ hoá theo bit, 
nó chứa các bit trạng thái và các bit điều khiển. Các bit điều khiển cho phép thiết lập các chế độ 
hoạt động cho cổng nối tiếp, và các bit trạng thái chỉ thị việc kết thúc phát hoặc thu ký tự. Các bit 
trạng thái có thể được kiểm tra bằng phần mềm hoặc có thể được lập trình để tạo ngắt. 
  Tần số làm việc của cổng nối tiếp, còn gọi là tốc độ baud có thể cố định (lấy từ bộ dao động 
trên chip). Khi muốn tốc độ baud thay đổi, cần lập trình Timer 1. 
 
6.4.2. Thanh ghi điều khiển cổng nối tiếp 
  Chế độ hoạt động của cổng nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi dữ liệu vào thanh ghi điều 
khiển cổng nối tiếp (SCON). Ý nghĩa các bit của SCON được mô tả trong bảng sau: 
 

Bit Ký hiệu Địa chỉ Chức năng 
7 
6 
5 
 
 

SM0 
SM1 
SM2 
 
 

9FH 
9EH 
9DH 
 
 

Bit chọn chế độ. 
Bit chọn chế độ. 
Bit chọn chế độ, cho phép truyền thông tin trong chế độ đa xử lý 
trong chế độ 2 và 3; RI sẽ không tác động nếu nhận được bit thứ 
9 bằng 0. 
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4 
3 
 
2 
1 
 
0 

REN 
TB8 
 
RB8 
TI 
 
RI 

9CH 
9BH 
 
9AH 
99H 
 
98H 

Cần được lập để cho phép nhận dữ liệu. 
Khi được lập bit thứ 9 sẽ được truyền trong chế độ 3; bit này có 
thể lập xoá bằng phần mềm. 
Khi được lập, bit thứ 9 sẽ được nhận. 
Được lập khi kết thúc truyền 1 byte dữ liệu, bit này có thể xoá 
bằng phần mềm. 
Được lập khi nhận xong một byte dữ liệu, có thể xoá bằng phần 
mềm. 

  
  Các chế độ truyền cổng nối tiếp với thiết bị bên ngoài được định nghĩa bằng các bit SM1 và 
SM0 như  mô tả trong bảng sau: 
 

SM0 SM1 Chế độ Chức năng Tốc độ baud 
0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
2 
3 

Thanh ghi dịch. 
8bit UART 
9bit UART 
9bit UART 

Cố định (tần số dao động/12). 
Thay đổi (theo giá trị của timer). 
Cố định (tần số dao động/12 hoặc 64. 
Thay đổi (theo giá trị của timer). 

 
  Trước khi sử dụng cổng nối tiếp, phải khởi động SCON để chọn chế độ thích hợp. Ví dụ, 
lệnh: MOV SCON, #01010010B sẽ khởi động cổng nối tiếp ở chế độ 1 (SM0/SM1 = 0/1), cho 
phép bộ thu (REN=1) và đặt cờ ngắt phát (TI=1) để chỉ bộ phát sẵn sàng hoạt động. 
 
6.4.3. Các chế độ hoạt động 
  Cổng nối tiếp có 4 chế độ hoạt động, có thể chọn được bằng cách lập trình cho các bit SM0 và 
SM1 trong SCON. Có ba chế độ cho phép truyền cận đồng bộ (UART), trong chế độ này, mỗi ký 
tự được thu (nhận) hoặc phát, đều nằm trong một khung có một bit start và 1 bit stop. Ở chế độ 0, 
cổng nối tiếp hoạt động như một thanh ghi dịch thông thường. 
Chế độ 0: (Thanh ghi dịch 8 bit): Chế độ 0 được chọn bằng cách ghi SM1 và SM0 của SCON 
bằng 0. Trong chế độ này, cổng nối tiếp hoạt động giống như một thanh ghi dịch 8 bit. Dữ liệu nối 
tiếp vào và ra qua RXD và TXD theo xung nhịp, 8 bit được phát hoặc thu với bit đầu tiên là LSB. 
Tốc độ baud cố định ở 1/12 tần số dao động trên chip. 
  Việc phát được khởi động bằng một lệnh ghi dữ liệu vào SBUF. Dữ liệu được dịch ra ngoài 
trên đường RXD (P3.0), với các xung nhịp dịch được gửi ra đường TXD (P3.1). Mỗi bit được 
phát đi (trên RXD) trong một chu kỳ máy. Trong mỗi chu kỳ máy, tín hiệu xung nhịp dịch xuống 
thấp ở S3P1 và trở về mức cao ở S6P1. Định thời dữ liệu phát biểu diễn trên hình 6.15a. 
Việc thu được khởi động khi bit cho phép bộ thu (REN) là 1, và bit ngắt thu (RI) là 0. Qui tắc 
chung là lập REN khi bắt đầu chương trình để khởi động cổng nối tiếp, rồi xóa RI để bắt đầu nhận 
dữ liệu. Khi RI bị xóa, các xung nhịp được đưa ra đường TXD khi bắt đầu chu kỳ máy kế tiếp, và 
dữ liệu được đưa ra đường RXD theo xung nhịp. Mỗi bit dữ liệu được nhận vào cổng nối tiếp ở 
cạnh lên của xung nhịp trên đường TXD như biểu diễn trên hình 6.15b. 

Một ứng dụng của chế độ thanh ghi dịch là mở rộng khả năng xuất dữ liệu của 8051. IC thanh 
ghi dịch nối tiếp ra song song có thể được nối vào các đường TXD và RXD của 8051 để cung cấp 
thêm 8 đường ra như trên hình 6.16. Có thể nối nối tiếp thêm các thanh ghi dịch để mở rộng thêm 
nhiều cổng vào ra khác nữa. 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

D1 D0 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

a) Định thời phát nối tiếp trong chế độ 0 

Một chu kỳ máy 

Osc 

ALE 

Data out 

Shift clock S3P1 S6P1 

ALE  

Data out  
RXD 

Shift clock  
TXD 

b) Định thời nhận nối tiếp trong chế độ 0 

ALE  

Data in  
RXD 

Shift clock  
TXD 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Hình 6.15: Định thời thu phát dữ liệu trên cổng nối tiếp ở chế độ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8051 

Thanh ghi dịch 

DATA
CLOCK

TXD 
RXD 

Hình 6.16: Tăng thêm cổng vào ra song song sử dụng cổng nối tiếp ở chế độ 0 

 
 
 
 
 
 
 
Chế độ 1 (Truyền bất đồng bộ 8 bit với tốc độ baud thay đổi được): Ở chế độ 1, cổng nối tiếp của 
8051 làm việc như một bộ truyền  nhận nối tiếp bất đồng bộ (UART-Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter) 8 bit, với tốc độ baud thay đổi được. UART thực hiện thu phát dữ liệu nối 
tiếp với mỗi ký tự dữ liệu, đi trước là bit start ở mức thấp, theo sau là các bit dữ liệu và cuối cùng 
là bit stop ở mức cao, ngoài ra có thể chèn thêm bit kiểm tra chẵn lẻ giữa bit dữ liệu cuối cùng và 
bit stop. 
  Trong chế độ 1, mỗi ký tự dữ liệu bao gồm 10 bit được phát trên TXD hoặc thu trên RXD bao 
gồm: 1 bit start (luôn là 0), 8 bit dữ liệu (LSB đầu tiên) và1 bit stop (luôn là 1). Khi thu, bit stop 
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được đưa vào RB8 trong SCON. Trong 8051 chế độ baud được đặt bằng tốc độ báo tràn của 
Timer 1. 
  Tạo xung nhịp và đồng bộ hoá các thanh ghi dịch của cổng nối tiếp trong các chế độ 1, 2 và 3 
được thiết lập bằng bộ đếm 4 bit (chia cho 16), ngõ ra của bộ đếm cung cấp xung nhịp xác định 
tốc độ baud. Ngõ vào của bộ đếm này được chọn qua phần mềm. 
  Việc truyền dữ liệu (phát) được khởi động bằng cách ghi vào SBUF, nhưng quá trình phát dữ 
liệu sẽ vẫn chưa thật sự bắt đầu cho đến vòng quay kế tiếp của bộ đếm chia cho 16 cung cấp tốc 
độ baud cho cổng nối tiếp. Dữ liệu được dịch ra ngoài trên đường TxD bắt đầu bằng bit start, theo 
sau là 8 bit dữ liệu, và sau cùng là bit stop. Độ rộng (theo thời gian của mỗi bit) là nghịch đảo của 
tốc độ baud được lập trình trong timer. Cờ ngắt phát (TI) được đặt lên 1 khi bit stop xuất hiện trên 
TxD. 
  Việc thu dữ liệu được khởi động khi có sự chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 trên đường RXD. 
Bộ chia 16 tức thời được xóa để đồng bộ số đếm với luồng bit đến (bit kế tiếp sẽ đến ở vòng đếm 
16 kế tiếp …). Luồng bit đến được lấy mẫu giữa các vòng đếm 16. 
  Bộ thu sẽ kiểm tra lại bit start ở lần đếm sau, khi có chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 đầu tiên 
trên RxD. Nếu ở thời điểm này RxD không còn giữ trạng thái 0, thì bộ thu sẽ xem như tín hiệu 
start không hợp lệ (do nhiễu chứ không phải do một ký tự hợp lệ). Bộ thu được reset và quay về 
trạng thái nghỉ (idle), đợi sự chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 kế tiếp. 
  Khi đã phát hiện được bit start hợp lệ, các bit của ký tự sẽ tiếp tục được thu. Bit start được bỏ 
qua và 8 bit dữ liệu được đưa vào thanh ghi dịch cổng nối tiếp. Khi tất cả 8 bit dữ liệu đã được 
nhận, các bước tiếp theo sẽ xảy ra: 

1. Bit thứ 9 (bit stop) được nạp vào RB8 trong SCON. 
2. SBUF được nạp với 8 bit dữ liệu. 
3. Cờ ngắt bộ thu (RI) được lập lên 1. 

  Tuy nhiên, các bước trên chỉ xảy ra nếu đã có những điều kiện sau: 
1. RI = 0. 
2. SM2 = 1 và bit stop thu được là 1, hoặc SM2 = 0. 

  Yêu cầu RI = 0 để bảo đảm là chương trình đã đọc ký tự trước (và RI được xóa). Điều kiện 
thứ hai chỉ áp dụng trong chế độ truyền thông đa xử lý. Điều này có nghĩa là không đặt RI lên 1 
trong chế độ truyền thông đa xử lý khi bit dữ liệu thứ  9 là 0. 
 Chế độ 2 (UART 9 bit với tốc độ baud cố định): Khi SM1 = 1 và SM0 = 0, cổng nối tiếp làm 
việc ở chế độ 2, như một UART 9 bit có tốc độ baud cố định. 11 bit sẽ được phát hoặc thu: 1 bit 
start, 8 bit dữ liệu, bit dữ liệu thứ 9 có thể lập trình được và 1 bit stop. Khi phát, bit thứ 9 là bất cứ 
gì đã được đưa vào TB8 trong SCON (có thể là bit parity). Khi thu, bit thứ 9 thu được sẽ ở trong 
RB8. Tốc độ baud ở chế độ 2 là 1/32 hoặc 1/16 tần số dao động trên chip. 
 Chế độ 3 (UART 9 bit với tốc độ baud thay đổi được): Chế độ này giống như chế độ 2 ngoại trừ 
tốc độ baud có thể lập trình được trong timer. Thật ra, các chế độ 1, 2 và 3 rất giống nhau. Khác 
biệt giữa chúng là ở tốc độ baud (cố định trong chế độ 2, thay đổi trong các chế độ 1 và 3) và ở số 
bit dữ liệu (8 trong chế độ 1, 9 trong các chế độ 2 và 3). 
 
6.4.4. Khởi động và truy xuất các thanh ghi cổng nối tiếp 
 Cho phép thu: bit cho phép bộ thu (REN = Receiver Enable) trong SCON phải được lập lên 1 
bằng phần mềm, để cho phép thu các ký tự. Thông thường, việc này được thực hiện ở đầu chương 
trình khi khởi động cổng nối tiếp, timer,... Có thể thực hiện việc này theo hai cách. Lệnh: 
    SETB REN 
  Sẽ lập REN lên 1, hoặc lệnh: 
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    MOV SCON, #xxx1xxxxB 
  Sẽ lập REN lên 1 và lập hoặc xóa các bit khác trong SCON tuỳ theo các yêu cầu khác nhau  
(Các x phải là 0 hoặc 1 để khởi động các chế độ hoạt động). 
 Bit dữ liệu thứ 9: bit dữ liệu thứ  9 cần phát trong các chế độ 2 và 3 phải được nạp vào trong 
TB8 bằng phần mềm. Khi thu bit dữ liệu dữ liệu thứ 9 được nạp vào RB8. Tuỳ theo yêu cầu của 
thiết bị nối tiếp sử dụng, mà chương trình có thể sử dụng bit dữ liệu thứ 9. Bit dữ liệu thứ 9 đóng 
một vai trò quan trọng trong truyền thông tin đa xử lý. 
 Thêm 1 bit parity: Bit dữ liệu thứ 9 thường sử dụng để thêm parity vào ký tự truyền nhận. Bit P 
trong từ trạng thái chương trình (PSW), được lập lên 1 hoặc bị xóa về 0 sau mỗi chu kỳ máy, để 
thiết lập kiểm tra chẵn lẻ cho 8 bit trong thanh ghi tích lũy. Ví dụ, khi cần truyền 8 bit dữ liệu 
cộng thêm kiểm tra chẵn, có thể sử dụng các lệnh sau: 
  MOV C, P    ; nạp bit parity vào cờ C 
  MOV TB8, C   ; nó trở thành bit dữ liệu thứ  9 
  MOV SBUF, A  ; Chuyển 8 bit từ ACC vào SBUF. 
  Nếu cần parity lẻ thì sửa các lệnh lại như sau: 
  MOV C, P    ; Nạp bit parity chẵn vào cờ C 
  CPL C     ; Chuyển sang parity lẻ 
  MOV TB8, C   
  MOV SBUF, A 
  Dĩ nhiên, việc sử dụng parity không bị giới hạn ở các chế độ 2 và 3. Ở chế độ 1, 8 bit dữ liệu 
được truyền đi có thể bao gồm 7 bit dữ liệu cộng thêm bit parity. Để truyền mã ASCII 7 bit với 
parity chẵn ở bit 8, có thể sử dụng các lệnh sau: 
  CLR ACC.7        ; xóa MSB, parity chẵn ở trong P 
  MOV C, P         ; chuyển vào cờ nhớ C   
  MOV ACC.7, C    ; Đặt parity chẵn vào MSB 
  MOV SBUF, A     ; Gửi ký tự đi với 7 bit dữ liệu cộng parity chẵn. 
 Các cờ ngắt: Hai cờ ngắt thu và phát (RI và TI) trong SCON đóng một vai trò quan trọng trong 
truyền thông tin nối tiếp dùng 8051. Cả hai bit được lập lên 1 bằng phần cứng, nhưng phải được 
xóa bằng phần mềm. 
  Ví dụ, thường RI được đặt lên 1 khi kết thúc việc thu một ký tự và báo “bộ đệm đã có dữ 
liệu”. Điều kiện này có thể được kiểm tra trong phần mềm, hoặc có thể được lập trình để gây ra 
một ngắt. Nếu phần mềm muốn nhận một ký tự từ thiết bị được nối vào cổng, nó phải đợi cho đến 
khi RI được lập lên 1, rồi xóa RI và đọc ký tự từ SBUF. Đoạn chương trình như sau: 
 WAIT: JNB RI, WAIT ; Kiểm tra RI cho đến khi nó = 1 
   CLR RI  ; Xóa RI 
   MOV A, SBUF ; Đọc ký tự 
  TI được lập lên 1 khi bit cuối của ký tự được phát và báo “bộ đệm phát trống”. Nếu phần mềm 
muốn gửi một ký tự đến một thiết bị được nối vào cổng nối tiếp, trước hết nó phải kiểm tra xem 
cổng nối tiếp sẵn sàng chưa. Nói cách khác, nếu ký tự trước đã được ghi tới bộ đệm truyền để gửi 
đi, thì phải đợi cho đến khi việc truyền ký tự này hoàn tất, mới được gửi ký tự kế tiếp. Các lệnh 
sau sẽ truyền ký tự trong thanh ghi tích lũy: 
 WAIT: JNB  TI, WAIT  ; Kiểm tra TI cho đến khi nó bằng 1 
   CLR TI    ; Xóa TI 
   MOV SBUF, A  ; Gửi ký tự đi. 
  Các đoạn chương trình trên là một phần của các hàm nhập và xuất ký tự chuẩn. 
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6.4.5. Truyền thông tin trong hệ thống đa xử lý 
Các chế độ 2 và 3 cung cấp khả năng truyền dữ liệu trong hệ thống đa xử lý. Trong các chế độ 

này bit dữ liệu thứ 9 khi thu sẽ được nạp vào RB8. Cổng nối tiếp có thể lập trình để sau khi đã 
nhận được bit stop, thì ngắt cổng nối tiếp chỉ tích cực khi RB8 = 1. Đặc tính hoạt động này có thể 
thiết lập bằng cách lập bit SM2 trong SCON. Một ví dụ cho việc ứng dụng chế độ hoạt động này 
mô tả trên hình 6.17. 
 Khi 8051 chủ (matter) muốn truyền một khối dữ liệu tới 8051 tới (slaver) nào đó, trước tiên 
nó gửi ra ngoài một byte địa chỉ  xác định 8051 tớ cần nhận dữ liệu. Byte địa chỉ sẽ khác với các 
byte dữ liệu khác là có bit thứ 9 là 1. Tất cả các 8051 tớ được ngắt và nhận lấy byte địa chỉ này, 
nhưng chỉ có 8051 tớ nào có địa chỉ đúng mới xoá bit SM2 của nó đi để chuẩn bị nhận dữ liệu từ 
8051 chủ, còn tất cả các 8051 tớ khác sẽ lập SM2 và bỏ qua các byte dữ liệu kế tiếp. Các 8051 tớ 
sẽ được ngắt trở lại khi có byte địa chỉ tiếp theo được gửi đến. Sơ đồ này có thể mở rộng để các 
8051 tớ có thể truyền dữ liệu tới 8051 chủ. Khi này không được sử dụng bit dữ liệu thứ 9, nếu 
không một 8051 tớ khác có thể tình cờ được chọn. 
  SM2 không bị tác động trong chế độ 0, và trong chế độ 1 nó có thể sử dụng để kiểm tra sự hợp 
lệ của stop bit. Trong chế độ 1, khi nhận nếu SM2 =1, ngắt nhận sẽ không tích cực khi không có 
stop bit hợp lệ. 
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P0 P1 P2 P3
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Hình 6.17: Truyền thông tin nối tiếp trong hệ thống đa xử lý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.6. Tốc độ baud cổng nối tiếp 

 Như đã giới thiệu, tốc độ baud cổng nối tiếp là cố định ở các chế độ 0 và 2. Trong chế độ 0, 
nó luôn là tần số dao động trên chip được chia cho 12. Thông thường thạch anh ấn định tần số dao 
động trên chip của 8051, nhưng cũng có thể sử dụng nguồn xung nhịp khác. Giả sử với tần số dao 
động danh định là 12MHz, thì tốc độ baud chế độ 0 sẽ là 1 MHz (hình 6.18a).   
 Sau khi reset hệ thống, tốc độ baud được mặc định là trong chế độ 2, nó chính  là tần số bộ 
dao động chia cho 64. Tốc độ baud còn được quyết định bởi một bit trong thanh ghi điều khiển 
nguồn cung cấp (PCON). Bit 7 của PCON là bit SMOD. Nếu lập bit SMOD lên 1 sẽ làm gấp đôi 
tốc độ baud trong các chế độ 1, 2 và 3. Trong chế độ 2, tốc độ baud mặc định là 1/64 tần số dao 
động khi bit SMOD=0, nó sẽ được nhân đôi lên thành 1/32 tần số dao động khi SMOD=1 (hình 
6.18b). 
  Vì PCON không được định địa chỉ theo bit, nên để lập bit SMOD lên 1 cần thực hiện các lệnh 
sau:  MOV A, PCON  ; Lấy giá trị hiện thời của PCON 
   SETB ACC.7   ; Đặt bit 7 (SMOD) lên 1 
   MOV PCON, A  ; Ghi giá trị ngược về PCON. 
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  Tốc độ baud trong các chế độ 1 và 3 được xác định bằng tốc độ tràn của Timer 1. Vì timer 
hoạt động ở tần số tương đối cao, tốc độ baud cho cổng nối tiếp sẽ bằng tốc độ tràn timer được 
chia thêm cho 32 khi SMOD = 0 (chia16 nếu SMOD = 1).  
 
 

÷12 
Tốc độ baud Dao động 

trên chip 

÷64 

÷32 

Dao động 
trên chip 

Tốc độ baud 

÷32 

÷16 

Dao động 
trên chip 

Tốc độ baud 

SMOD = 0 

SMOD = 1 

SMOD = 0 

SMOD = 1 

a) chế độ 0 

b) chế độ 2 

c) chế độ 1 và 3 

Hình 6.18: Nguồn cung cấp xung nhịp xác định tốc độ baud cho cổng nối tiếp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sử dụng Timer 1 làm xung nhịp tốc độ baud: cách thông dụng để tạo tốc độ baud là khởi động 
TMOD với chế độ 8 bit tự động nạp lại (chế độ 2), và nạp giá trị thích hợp vào TH1, để cho tốc độ 
tràn đúng với tốc độ baud mong muốn. TMOD được khởi động như sau:   

MOV TMOD, #0010xxxxB 
  Các bit x là 1 hoặc 0 tương ứng cho timer. 
  Cũng có thể đạt được các tốc độ baud thấp bằng cách sử dụng timer chế độ 2 với TMOD = 
0001xxxxB. Tuy nhiên, khi đó chương trình phần mềm sẽ phức tạp thêm, vì các thanh ghi 
TH1/TL1 phải được khởi động lại sau mỗi lần tràn. Việc này có thể thực hiện trong chương trình 
phục vụ ngắt. Một cách khác là cấp xung nhịp cho Timer 1 từ ngoài dùng T1 (P3.5). Và tốc độ 
baud luôn là tốc độ tràn của Timer 1 được chia cho 32 (hoặc cho 16, nếu SMOD = 1). 
  Công thức xác định tốc độ baud trong các chế độ 1 và 3 là: 
    Tốc độ baud = Tốc độ tràn của Timer 1 ÷ 32. 
  Ví dụ, muốn làm việc với tốc độ baud là 1200 baud, thì tốc độ tràn của Timer 1 phải là:  
    1200 × 32 = 38.4 KHz. 
  Nếu dùng thạch anh 12 MHz, Timer 1 được cấp xung nhịp 1 MHz hay 1000 KHz. Vì tốc độ 
tràn của Timer 1 là 38.4 KHz và timer được cấp xung nhịp 1000 KHz, thì cần tràn sau 1000 ÷ 
38.4 = 26.04 xung nhịp (làm tròn là 26). Vì timer đếm lên và tràn xảy ra khi có sự thay đổi từ FFH 
xuống 00H ở bộ đếm. Như vậy giá trị đúng cần nạp vào TH1 là –26. Cách dễ nhất để nạp giá trị 
vào TH1 là:  MOV TH1, # –26 
  Trình hợp dịch sẽ thực hiện chuyển đổi cần thiết cho lệnh. Trong trường hợp này –26 được 
chuyển thành 0E6H. Như vậy, lệnh trên hoàn toàn giống với lệnh:  MOV TH1, # 0E6H 
  Do việc làm tròn nên có sai số nhỏ trong tốc độ baud. Tổng quát thì cho phép dung sai 5% 
trong truyền thông bất đồng bộ (start/stop). Có thể có được tốc độ baud chính xác nếu dùng thạch 
anh 11.059 MHz. Bảng sau đây tóm tắt các giá trị nạp vào TH1 cho các tốc độ baud thông dụng 
nhất, dùng thạch anh 12 MHZ hoặc 11.059 MHz: 
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0 
0 
0 

-7 (F9H) 
-13 (F3H) 
-26 (E6H) 
-3 (FDH) 
-3 (FDH) 
-12 (F4H) 
-24 (E8H) 

8923 
2404 
1202 
19200 
9600 
2400 
1200 

7% 
0,16% 
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6.5. NGẮT CỦA 8051 (INTERRUPT) 
 
6.5.1. Giới thiệu 
  Một ngắt là sự xảy ra một điều kiện - một sự kiện - làm tạm thời ngưng chương trình hiện 
hành, để điều kiện đó được phục vụ bằng một chương trình khác. Các ngắt đóng một vai trò quan 
trọng trong thiết kế các ứng dụng vi điều khiển. Chúng cho phép hệ thống đáp ứng bất đồng bộ 
với một sự kiện và giải quyết sự kiện đó trong khi một chương trình khác đang thực thi. 
  Một hệ thống được điều khiển bằng ngắt làm người sử dụng cảm giác như hệ thống thực hiện 
nhiều công việc một cách đồng thời. Dĩ nhiên CPU mỗi lần không thể thực thi nhiều hơn một 
lệnh. Nhưng nó có thể tạm ngưng việc thực hiện một chương trình này, để thực hiện chương trình 
khác, rồi quay về chương trình thứ nhất. Việc phục vụ ngắt giống như việc gọi một chương trình 
con, CPU chuyển qua thực hiện chương trình con, sau đó quay trở lại chương trình chính. Khác 
biệt là trong hệ thống điều khiển bằng ngắt, thì sự ngắt quãng không xảy ra theo lệnh (lệnh CALL 
subroutine), mà là đáp ứng với một “sự kiện” xảy ra bất đồng bộ với chương trình chính. Hệ 
thống sẽ không xác định chương trình chính sẽ bị ngắt quãng tại đâu. 
  Chương trình giải quyết ngắt được gọi là chương trình phục vụ ngắt (ISR: Interrupt Service 
Routine) hoặc chương trình xử lý ngắt. ISR thực thi khi đáp ứng một ngắt, và thông thường là để 
thực hiện tác vụ xuất nhập dữ liệu với một thiết bị. Khi ngắt xảy ra, chương trình chính tạm thời 
dừng hoạt động và rẽ nhánh đến ISR: ISR thực thi và kết thúc bằng lệnh trở về từ ngắt, lúc này 
chương trình chính tiếp tục thực hiện ở chỗ mà nó tạm dừng. Thường người ta xem chương trình 
chính như thực thi ở mức cơ sở (base - level), và các ISR thực thi ở mức ngắt (interrupt - level). 
Người ta cũng dùng các thuật ngữ “foreground” chỉ mức cơ sở và “background” chỉ mức ngắt. 
Hình ảnh khái quát của các ngắt được mô tả trong hình 6.19: 
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ISR  

Main  

ISR  

Main  

Đ
áp ứng ngắt 

Q
uay về 

Hình 6.19: Việc thực hiện chương trình với đáp ứng ngắt. 
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6.5.2. Tổ chức ngắt của 8051 
  Có 5 nguồn yêu cầu ngắt trong hệ thống 8051: 2 ngắt ngoài, 2 ngắt từ timer và 1 ngắt cổng nối 
tiếp. Tất cả các ngắt đều được mặc định bị cấm sau khi reset hệ thống, và được cho phép từng 
nguồn riêng biệt bằng phần mềm. 
  Khi có hai hoặc nhiều yêu cầu ngắt đồng thời, hoặc một ngắt xảy ra trong khi một ngắt khác 
đang được phục vụ, hệ thống sẽ đáp ứng bằng cách xét theo vòng tuần tự và theo mức ưu tiên để 
định trình cho việc thực hiện các ngắt. Vòng tuần tự thì cố định, nhưng ưu tiên ngắt thì có thể lập 
trình được. 
 Cho phép và cấm các ngắt: Mỗi nguồn ngắt được cho phép hoặc cấm một cách riêng biệt qua 
thanh ghi cho phép ngắt (IE - Interrupt Enable) có định địa chỉ theo bit ở địa chỉ A8H. Mỗi nguồn 
ngắt sẽ có 1 bit trong thanh ghi IE để có thể lập trình cho phép riêng biệt, ngoài ra còn có một bit 
cho phép/cấm toàn bộ các ngắt (khi được xóa sẽ cấm tất cả các ngắt), như trình bày trong bảng 
sau: 
 

Bit Ký hiệu Địa chỉ Chức năng (1: cho phép; 0: cấm) 
IE7 
IE6 
IE5 
IE4 
IE3 
IE2 
IE1 
IE0 

EA 
- 
- 
ES 
ET1 
EX1 
ET0 
EX0 

AFH 
AEH 
ADH 
ACH 
ABH 
AAH 
A9H 
A8H 

Cho phép/cấm toàn bộ các ngắt. 
Không định nghĩa. 
Dự phòng cho thế hệ kế tiếp. 
Cho phép ngắt cổng nối tiếp. 
Cho phép ngắt timer 1. 
Cho phép ngắt ngoài cấp từ INT1. 
Cho phép ngắt timer 0 
Cho phép ngắt ngoài INT0 
 

 
  Như vậy khi muốn cho phép bất kỳ ngắt nào cần phải lập hai bit: bit cho phép riêng và bit cho 
phép toàn bộ. Ví dụ, các ngắt từ Timer 1 được cho phép như sau:   

SETB ET1     ; Cho phép ngắt từ Timer 1 
          SETB EA     ; Đặt bit cho phép toàn bộ. 
  Cũng có thể sử dụng lệnh sau:  MOV IE, # 10001000B 
  Mặc dù hai cách này có cùng kết quả sau khi reset hệ thống, nhưng chúng sẽ có kết quả sẽ 
khác nếu IE được ghi ở giữa chương trình. Cách thứ nhất không ảnh hưởng đến 5 bit khác trong 
thanh ghi IE, trái lại cách thứ hai sẽ xóa các bit khác. Nên khởi trị IE theo cách thứ hai thường sử 
dụng ở đầu chương trình (nghĩa là sau khi mở máy hoặc reset hệ thống), còn khi muốn cho phép 
và cấm các ngắt ngay trong chương trình thì nên dùng cách thứ nhất, để tránh ảnh hưởng đến các 
bit khác trong thanh ghi IE. 
Ưu tiên ngắt:  Mỗi nguồn ngắt được lập trình riêng vào một trong hai mức ưu tiên, qua thanh ghi 
ưu tiên ngắt IP (Interrupt Priority), được địa chỉ theo bit ở địa chỉ B8H. Chức năng các bit của IP 
được mô tả trong bảng sau: 
 

Bit Ký hiệu Địa chỉ Chức năng (1: mức ưu tiên cao; 0: mức ưu tiên thấp) 
IP7 
IP6 
IP5 
IP4 

- 
- 
- 
PS 

- 
- 
BDH 
BCH 

Không định nghĩa. 
Không định nghĩa. 
Dự phòng. 
Ưu tiên cho ngắt cổng nối tiếp. 
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IP3 
IP2 
IP1 
IP0 

PT1 
PX1 
PT0 
PX0 

BBH 
BAH 
B9H 
B8H 

Ưu tiên cho ngắt timer 1. 
Ưu tiên cho ngắt ngoài INT1. 
Ưu tiên cho ngắt timer 0. 
Ưu tiên cho ngắt ngoài INT0. 
 

  
IP mặc định bị xóa sau khi reset hệ thống, để đặt tất cả các ngắt ở mức ưu tiên thấp. Việc “ưu 

tiên” cho phép một ISR sẽ bị ngắt bởi một ngắt khác, nếu ngắt này có độ ưu tiên cao hơn ngắt 
đang phục vụ. Điều này thực hiện dễ dàng trên 8051, vì chỉ có hai mức ưu tiên. Nếu một ISR có 
ưu tiên thấp đang thực thi, khi một ngắt có ưu tiên cao xảy ra thì ISR hiện hành sẽ bị ngắt. ISR có 
ưu tiên cao không thể bị ngắt.  

Chương trình chính thực hiện ở mức cơ sở và không liên hệ với bất cứ ngắt nào, nó có thể 
luôn bị ngắt, bất chấp ưu tiên của ngắt. Nếu hai ngắt có độ ưu tiên khác nhau xảy ra đồng thời, thì 
ngắt có độ ưu tiên cao hơn sẽ được phục vụ trước. 
 Hỏi vòng tuần tự: Nếu hai ngắt cùng độ ưu tiên xảy ra đồng thời, vòng tuần tự sẽ xác định ngắt 
nào được phục vụ trước. Vòng tuần tự được qui định là: INT0, Timer0, INT1, Timer1, cổng nối 
tiếp. 
  Hình 6.20 minh họa các cơ chế phục vụ của 5 nguồn ngắt,. Trạng thái của tất cả các nguồn 
ngắt khả dụng qua các bit cờ tương ứng trong các SFR. Dĩ nhiên, nếu có bất kỳ ngắt nào bị cấm, 
ngắt không xảy ra, nhưng phần mềm vẫn có thể kiểm tra cờ ngắt.  
Các ví dụ timer và cổng nối tiếp trong các mục trước đã sử dụng các cờ ngắt, mà không gây ra 
ngắt thật sự.  
  Ngắt cổng nối tiếp có từ logic OR của ngắt thu (RI) và ngắt phát (TI). Các bit cờ tạo các ngắt 
được tóm tắt ở bảng sau: 
 

Ngắt Cờ SFR và vị trí bit 
INT0 
INT1 
Timer 1 
Timer 0 
Serial port 
Serial port 
 

IE0 
IE1 
TF1 
TF0 
TI 
RI 

TCON.1 
TCON.3 
TCON.7 
TCON.5 
SCON.1 
SCON.0 

 
6.5.3 Các vector xử lý ngắt 
  Khi một ngắt xảy ra và được CPU chấp nhận, chương trình chính sẽ bị ngắt quãng và những 
hoạt động sau xảy ra: 

- Hoàn tất việc thực thi lệnh hiện hành. 
- Cất PC vào ngăn xếp. 

- Trạng thái ngắt hiện hành được cất bên trong. 
- Các ngắt bị chặn ở mức ngắt. 

- Nạp vào PC địa chỉ vector của ISR. 
- ISR thực thi. 

 

                                                                               149



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 6: Vi điều khiển 8 bit 8051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IE0

IE1

INT0 

TF0 

INT1 

TF1 

RI 

TI 

IT0 

IT1 

IE IP 

High Priority 
Low Priority 

Interrupt polling sequence 

Interrupt Enable 

Global Enable 

Hình 6.20: Cơ chế ngắt của 8051. 

 
 
 
 ISR thực thi và đáp ứng các yêu cầu của ngắt. ISR hoàn tất bằng lệnh RETI (quay về từ ngắt). 
Điều này làm lấy lại giá trị cũ của PC từ đỉnh ngăn xếp, việc thực hiện chương trình chính tiếp tục 
ở chỗ mà nó đã bị dừng. 

Khi chấp nhận ngắt, giá trị được nạp vào PC được gọi là vector ngắt, nó là địa chỉ bắt đầu của 
ISR cho nguồn tạo ngắt. Các vector ngắt được cho ở bảng sau: 
 

Ngắt Cờ Địa chỉ vector ngắt 
Reset 
INT0 
Timer 0 
INT1 
Timer 1 
Serial port 

RST 
IE0 
TF0 
IE1 
TF1 
RI hoặc TI 

0000H 
0003H 
000BH 
0013H 
001BH 
0023H 

 
Vector reset hệ thống (RST ở địa chỉ 0000H) có trong bảng, vì nó giống ngắt: nó ngắt chương 

trình chính và nạp giá trị mới cho PC. 
  Khi “chỉ đến một ngắt”, cờ gây ngắt tự động được xóa bởi phần cứng. Ngoại lệ chỉ có RI và 
TI của các ngắt cổng nối tiếp cần được xoá bằng phần mềm. Vì có tới hai nguồn có thể xảy ra cho 
ngắt cổng nối tiếp, nên CPU không xóa cờ ngắt này. Các bit phải được kiểm tra trong ISR để xác 
định nguồn ngắt và cờ tạo ngắt sẽ được xóa bằng phần mềm. Thông thường sẽ có một lệnh rẽ 
nhánh thích hợp tuỳ theo nguồn ngắt.  
  Vì các vector ngắt ở phần đầu của bộ nhớ chương trình, nên lệnh đầu tiên của chương trình 
chính thường là lệnh nhảy qua vùng nhớ này, ví dụ như LJMP 0030H. 
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6.5.4. Thiết kế chương trình dùng các ngắt 
  Các ví dụ về timer và cổng nối tiếp trong các phần trước không sử dụng các ngắt, mà sử dụng 
các “vòng lặp đợi” để kiểm tra các cờ báo tràn (TF0 hoặc TF1), hoặc các cờ thu và phát cổng nối 
tiếp (TI hoặc RI). Với phương pháp này thời gian hoạt động có giá trị của CPU bị tiêu tốn trong 
các vòng lặp đợi các cờ tác động. Điều này hoàn toàn không thích hợp với các ứng dụng điều 
khiển, trong đó bộ vi điều khiển phải tương tác với nhiều thiết bị nhập và xuất đồng thời và đòi 
hỏi cao về thời gian xử lý. 

Phần này sẽ khảo sát cách phát triển chương trình dùng ngắt để điều khiển. Mỗi chương trình 
bắt đầu tại địa chỉ 0000H, với giả thiết rằng nó sẽ bắt đầu thực hiện sau khi reset hệ thống. Khung 
một chương trình độc lập dùng ngắt có thể thực hiện như sau: 

 
 ORG 0000H   ; Điểm vào reset 
 LJMP  MAIN 
 …      ; Các điểm vào ISR 
 ORG 0030H   ; Điểm vào chương trình chính 
 … 
 MAIN:     ; Bắt đầu chương trình chính. 
 … 
 … 
 
  Lệnh đầu tiên nhảy đến địa chỉ 0030H, vừa qua các vị trí vector bắt đầu của các ISR. Như 
trình bày trên hình 6.21, chương trình chính bắt đầu ở địa chỉ 0030H. 
 

Bộ nhớ chương trình 
bên ngoài. 

Chương trình 
chính 

Điểm bắt đầu sau khi 
reset và khi xảy ra các 

ngắt LJMP main 

Hình 6.21: Tổ chức bộ nhớ chương trình khi sử dụng các ngắt. 

002F 
0030 

FFFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Các chương trình phục vụ ngắt có kích thước nhỏ: Các chương trình phục vụ ngắt phải bắt đầu 
ở gần phần đầu của bộ nhớ chương trình, dưới các địa chỉ trong bảng Các vector ngắt. Mặc dù chỉ 
có 8 byte ở giữa các điểm vào ngắt, có thể đủ để thực hiện hoạt động phục vụ ngắt mong muốn và 
quay về chương trình chính. 
  Nếu chỉ có một nguồn ngắt được sử dụng, ví dụ Timer 0, thì có thể sử dụng một khung 
chương trình như sau: 

  ORG 0000H   ; Reset 
  LJMP MAIN   
  ORG 000BH   ; Điểm vào Timer 0 
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  T0ISR:     ; Bắt đầu ISR cho Timer 0  
  RETI     ; Quay về chương trình chính 
  MAIN:     ; Chương trình chính 

 Nếu sử dụng nhiều ngắt, cần phải bảo đảm mỗi chương trình phục vụ ngắt bắt đầu ở đúng địa chỉ 
đã qui định cho nó, và không chạy quá sang ISR kế. Trong ví dụ trên, vì chỉ có một ngắt được sử 
dụng, chương trình chính có thể bắt đầu ngay sau lệnh RETI. 
 Các chương trình phục vụ ngắt có kích thước lớn: Nếu ISR dài hơn 8 byte,  cần có lệnh nhảy để 
chuyển nó tới nơi khác trong bộ nhớ chương trình, nếu không nó sẽ đi lố qua điểm vào của ngắt 
kế. Với lệnh nhảy đến vùng nhớ khác, có thể mở rộng chiều dài ISR. Ví dụ chỉ xét Timer 0, có thể 
sử dụng khung chương trình sau: 

 ORG 0000H   ; Điểm bắt đầu sau khi reset 
 LJMP MAIN 
 ORG 000BH   ; Điểm bắt đầu của ngắt Timer 0 
 LJMP T0ISR 
 ORG 0030H   ; Dưới các vector ngắt tiếp theo 
 MAIN:   
 … 
 T0ISR:     ; ISR cho Timer 0 
 …    
 RETI     ; Quay về chương trình chính. 

Xét một chương trình đơn giản nhất không thực hiện gì cả, chương trình chính chỉ khởi động 
các timer, cổng nối tiếp và các thanh ghi ngắt sau đó không làm gì nữa. Công việc hoàn toàn được 
thực hiện trong các ISR. Sau các lệnh khởi động, chương trình chính chứa lệnh: HERE: SJMP 
HERE  
 Hay dạng viết gọn như sau:  SJMP $ 
 Khi ngắt xảy ra, chương trình chính bị ngắt quãng tạm thời, trong khi ISR thực hiện. Lệnh RETI 
ở cuối ISR trả điều khiển về chương trình chính và nó tiếp tục không làm gì cả. Trong nhiều ứng 
dụng điều khiển, nhiều công việc thật ra được thực hiện hoàn toàn trong các ISR. 
 Khi cần các công việc thực hiện ngoài ngắt, lệnh SJMP $ (HERE: SJMP HERE) có thể được thay 
thế bằng các lệnh cần thực hiện trong ứng dụng. 
 
6.5.5. Các ngắt của 8051 
 Các ngắt timer: Các ngắt timer có địa chỉ vector ngắt là 000BH (Timer 0) và 001BH (Timer 1). 
Ngắt timer xảy ra khi các thanh ghi timer (TLx/THx) tràn và lập cờ báo tràn (TFx) lên 1.  
  Chú ý rằng các cờ timer (TFx) không cần phải xóa bằng phần mềm. Khi cho phép các ngắt, 
TFx tự động bị xóa bằng phần cứng khi CPU chuyển đến ISR. 
 Các ngắt cổng nối tiếp: Ngắt cổng nối tiếp xảy ra khi hoặc cờ ngắt phát (TI) hoặc cờ ngắt thu 
(RI) được đặt lên 1. Ngắt phát xảy ra khi truyền xong một ký tự vừa được ghi vào SBUF. Ngắt thu 
xảy ra khi một ký tự đã được nhận xong và đang đợi trong SBUF để được đọc. 
  Ngắt cổng nối tiếp khác với ngắt timer là cờ gây ra ngắt không bị xóa bằng phần cứng khi 
CPU chuyển tới ISR. Nguyên nhân là do có hai nguồn ngắt cổng nối tiếp: TI và RI. Nguồn ngắt 
phải được xác định trong ISR và cờ tạo ngắt cần được xóa bằng phần mềm. 
Các ngắt ngoài: Các ngắt ngoài xảy ra khi có một mức thấp hoặc cạnh xuống trên chân INT0 
hoặc INT1 của 8051. Các cờ tạo các ngắt này là các bit IE0 và IE1 trong TCON. Khi quyền điều 
khiển đã chuyển đến ISR, cờ tạo ra ngắt chỉ được xóa nếu ngắt được tích cực bằng cạnh xuống. 
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Nếu ngắt được tích cực theo mức, thì mức cao của nguồn yêu cầu ngắt bên xoá cờ thay cho phần 
cứng.  
  Việc chọn ngắt tích cực mức thấp hay tích cực cạnh xuống được lập trình qua các bit IT0 và 
IT1 trong TCON. Ví dụ, nếu IT1 = 0, ngắt ngoài 1 được kích khởi bằng mức thấp ở chân INT1. 
Nếu IT1 = 1, ngắt ngoài 1 sẽ được kích khởi bằng cạnh xuống. Trong chế độ này, nếu các mẫu 
liên tiếp trên chân INT1 chỉ mức cao trong một chu kỳ và thấp trong chu kỳ kế, cờ yêu cầu ngắt 
IE1 trong TCON được đặt lên 1. Rồi bit cờ IE1 yêu cầu ngắt. 
  Vì các chân ngắt ngoài được lấy mẫu một lần ở mỗi chu kỳ máy, ngõ vào cần được giữ trong 
tối thiểu 12 chu kỳ dao động để bảo đảm lấy mẫu đúng. Nếu ngắt ngoài được tác động theo cạnh 
xuống, nguồn bên ngoài phải giữ chân yêu cầu cao tối thiểu 1 chu kỳ và giữ nó ở mức thấp thêm 
một chu kỳ nữa để bảo đảm phát hiện được cạnh xuống. IE0 và IE1 tự động được xóa khi CPU 
chuyển tới ngắt. 
  Nếu ngắt ngoài được tác động theo mức, nguồn bên ngoài phải giữ yêu cầu tác động cho đến 
khi ngắt được yêu cầu thật sự được tạo ra. Rồi nó phải không tác động yêu cầu trước khi ISR được 
hoàn tất, nếu không một ngắt khác sẽ được lặp lại. Thông thường khi vào ISR người ta làm nguồn 
yêu cầu đưa tín hiệu tạo ngắt về trạng thái không tác động. 
 
6.6. TẬP LỆNH VÀ HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TRÊN  8051 
 
  Các chương trình được cấu tạo từ nhiều lệnh nối tiếp nhau, một chương trình thường cần được 
xây dựng một cách logic nhất, để có thể thực hiện một cách nhanh chóng hiệu quả nhất. Cũng như 
các bộ vi xử lý thông thường, mỗi họ vi điều khiển có một tập lệnh riêng của nó. 
  Tập lệnh của 8051 được xây dựng tối ưu cho các ứng dụng điều khiển 8 bit, nó có các chế độ 
địa chỉ cho phép việc truy cập RAM nội một cách nhanh chóng, thích hợp với các ứng dụng có 
cấu trúc dữ liệu nhỏ. Tập lệnh của nó cũng được mở rộng để xử lý các biến theo bit, cho phép việc 
truy cập trực tiếp các bit tiện lợi cho các hệ thống điều khiển yêu cầu quá trình xử lý logic. 
  Cũng như các bộ vi xử lý 8 bit điển hình, tập lệnh của 8051 có các opcode 8 bit. Điều này cho 
phép thực hiện 28=256 lệnh khác nhau, trong đó 255 lệnh được thi hành và 1 lệnh không được 
định nghĩa. Phần toán hạng trong lệnh cũng bao gồm 1 hoặc 2 byte chứa dữ liệu, hoặc địa chỉ của 
dữ liệu cần xử lý trong lệnh. Toàn bộ tập lệnh có 139 lệnh 1 byte, 92 lệnh 2 byte và 24 lệnh 3 
byte.  
6.6.1. Các chế độ địa chỉ (addressing mode) 
  Trong các lệnh xử lý dữ liệu (tính toán, sao chép…) cần phải chỉ thị nơi chứa dữ liệu đó (trong 
thanh ghi, trong RAM nội, trong bộ nhớ ngoài …). Việc chỉ thị vị trí của dữ liệu trong lệnh được 
thực hiện bằng các cách định vị địa chỉ. 
  Các chế độ định vị địa chỉ thường gắn liền với tập lệnh của mỗi họ vi xử lý. Chúng cho phép 
định rõ nguồn hoặc đích chứa dữ liệu theo các cách khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của sự lập 
trình. 8051 có 8 chế độ định vị địa chỉ: 
 

- Thanh ghi.  
- Trực tiếp.  

- Gián tiếp.  
- Tức thời. 

- Tương đối.  
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- Tuyệt đối. 
- Dài. 

- Chỉ số. 

 
 Opcode  n  n  n  

Opcode  Direct address  

a) Định vị địa chỉ thanh ghi, ví dụ ADD A,R5 

b) Định vị địa chỉ trực tiếp, ví dụ ADD A,direct 

Opcode  i  
c) Định vị địa chỉ gián tiếp, ví dụ ADD A,@R0 

Opcode  Direct address  
d) Định vị địa chỉ tức thời, ví dụ ADD A,#55H 

Opcode  A10 – A8  A7 – A0  
f) Định vị địa chỉ tuyệt đối, ví dụ AJMP dest 

Opcode  A15 – A8  A7 – A0  
g) Định vị địa chỉ dài, ví dụ AJMP dest 

Opcode  + Acc = Effective Address  
h) Định vị địa chỉ dài, ví dụ AJMP dest 

Opcode  Relative offset  
e) Định vị địa chỉ tương đối, ví dụ ADD A,#55H 

Hình 6.22: Các chế độ định vị địa chỉ của 8051. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chế độ địa chỉ thanh ghi (register addressing) 

8051 có bốn tập gồm 32 thanh ghi 8 bit nằm ở 32 byte đầu tiên của RAM nội từ địa chỉ 00H 
đến 1FH. Nhưng tại 1 thời điểm chỉ có tập hoạt động, chúng được ký hiệu từ R0 tới R7. Các tập 
thanh ghi được chọn bằng các bit PSW4, PSW3 của từ trạng thái chương trình (PSW). 
  Trong cấu trúc các lệnh sử dụng chế độ địa chỉ thanh ghi, các thanh ghi được mã hoá bằng 3 
bit trọng số thấp của mã lệnh. Như vậy, mã chức năng và toán hạng của lệnh được kết hợp trong 
một byte 1 byte như hình 6.22a. 

Trong lệnh gợi nhớ, chế độ địa chỉ thanh ghi được chỉ thị bằng ký hiệu Rn (với n từ 0 tới 7).Ví 
dụ lệnh cộng giá trị trong thanh ghi R7 với thanh chứa được viết:   

ADD A,R7  
Lệnh có opcode là 00101111B: 5bit cao 00101 chỉ thị lệnh ADD và 3 bit thấp 111 chỉ thị 

thanh ghi R7.  
Một số lệnh có các toán hạng ngầm định cho 1 thanh ghi nào đó, vì thế mã opcode không cần 

các bit mã hoá cho các thanh ghi này. Các thanh ghi thường được ngầm định trong tập lệnh của 
8051 như: thanh ghi chứa A, thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR, thanh ghi bộ đếm chương trình PC, 
cờ C và cặp thanh ghi AB. 
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Định vị địa chỉ trực tiếp (direct addressing) 
  Định vị địa chỉ trực tiếp cho phép truy xuất bất kỳ địa chỉ hoặc thanh ghi phần cứng nào trong 
chip. Trong kiểu định vị này, một byte địa chỉ trực tiếp thêm vào sau opcode của chỉ thị hợp dịch 
vị trí của dữ liệu như hình 6.22b. 

Tất cả các cổng I/O và các thanh ghi chức năng đặc biệt, thanh ghi điều khiển và  thanh ghi 
trạng thái, đều nằm trong vùng địa chỉ từ 128 đến 255 (80H đến FFH) của RAM nội. Khi giá trị 
byte địa chỉ trực tiếp nằm trong khoảng này (ứng với bit 7 =1), thì các thanh ghi chức năng đặc 
biệt được truy xuất. Ví dụ cổng 0 và cổng 1 được quy định địa chỉ trực tiếp là 80H và 90H, trong 
mã gợi nhớ chúng được ký hiệu là P0 và P1.  
  Ví dụ lệnh:   MOV P1,A  

Khi hợp dịch sẽ đổi địa chỉ trực tiếp của cổng 1 (P1) thành 90H, và đặt vào byte thứ 2 của 
lệnh (byte thứ nhất là Opcode của lệnh). 
Định vị địa chỉ gián tiếp (indirect addressing) 
  Trong định vị gián tiếp, người ta sử dụng thanh ghi để giữ địa chỉ của một ô nhớ nội chứa dữ 
liệu cần xử lý trong lệnh. Cách định vị này đặc biệt tiện lợi khi truy cập một chuỗi dữ liệu trong 
RAM nội, khi đó chỉ cần tăng hoặc giảm giá trị thanh ghi để trỏ tới dữ liệu kế của chuỗi. 
  8051 chỉ sử dụng các thanh ghi R0 và R1 cho định vị địa chỉ gián tiếp. Bit có trọng số thấp 
nhất trong opcode của mã lệnh, được sử dụng để mã hoá hai thanh ghi này như trên hình 6.20c. 
  Trong mã gợi nhớ, định vị gián tiếp được ký hiệu bằng dấu ‘@’ được đặt trước R0 hoặc R1. 
Ví dụ nếu R1 chứa giá trị 40H, và nội dung ô nhớ 40H là 55H, thì lệnh: MOV A,@R1 sẽ chuyển 
giá trị 55H vào thanh ghi A. 
  Các lệnh sử dụng định vị địa chỉ gián tiếp, sẽ giúp giảm ngắn các đoạn chương trình xử lý các 
chuỗi dữ liệu trong bộ nhớ. Ví dụ đoạn chương trình sau sẽ xoá các ô nhớ từ địa chỉ 60H tới địa 
chỉ 7FH: 
    MOV  R0,#60H 
         LOOP: MOV  @R0,#0 
    INC   R0 
    CJNE  R0,#80H,LOOP 
  Lệnh đầu tiên nạp địa chỉ đầu tiên của khối dữ liệu trong bộ nhớ. Lệnh thứ 2 sử dụng định vị 
gián tiếp để ghi giá trị 0 vào ô nhớ có địa chỉ chứa trong R0. Lệnh thứ 3 tăng R0 lên 1 để trỏ tới ô 
nhớ kế tiếp. Và lệnh cuối cùng kiểm tra xem R0 đã chứa địa chỉ của cuối khối dữ liệu chưa, nếu 
chưa thì lặp lại các bước trên, lệnh sử dụng giá trị so sánh là 80H để đảm bảo ô nhớ 7FH được xoá 
trước khi vòng lặp kết thúc. 
 Định vị địa chỉ tức thời (immediate addressing) 
  Khi toán hạng của lệnh là một hằng số, mà không phải là một biến, thì hằng số này có thể chỉ 
thị ngay trong mã lệnh như một byte dữ liệu tức thời. Byte dữ liệu tức thời này sẽ nằm ngay sau 
byte opcode của lệnh như trên hình 6.20d.  
  Trong lệnh gợi nhớ, định vị địa chỉ trực tiếp được ký hiệu bằng dấu ‘#’ nằm trước số, 1 tên 
được định nghĩa trước hoặc 1 biểu thức số học biểu diễn bằng số, các tên, các hoạt động. Trình 
hợp dịch tính toán giá trị và thay thế dữ liệu trực tiếp vào trong lệnh. Hằng số sẽ được trình hợp 
dịch thay thế bằng giá trị cụ thể nằm trong byte thứ 2 của mã.  
  Ví dụ lệnh : MOV A,#12  sẽ nạp giá trị 12 (0CH) vào thanh chứa. 
  Hầu hết các lệnh định vị địa chỉ tức thời, đều có dữ liệu tức thời 8 bit, trừ một ngoại lệ lệnh 
nạp giá trị 16 bit vào thanh ghi DPTR.  
  Ví dụ lệnh: MOV DPTR,#8000H sẽ bao gồm 3 byte, nó nạp giá trị 16 bit (8000H) vào thanh 
ghi con trỏ dữ liệu. 
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 Định địa chỉ tương đối (relative addressing) 
   Định vị địa chỉ tương đối chỉ sử dụng với những lệnh nhảy. Một địa chỉ tương đối (hoặc độ 
dời - offset) là 1 số 8 bit có dấu, nó sẽ được cộng vào bộ đếm chương trình PC để chuyển điều 
khiển chương trình tới vị trí mới trong bộ nhớ.   Phạm vi chuyển điều khiển nằm trong khoảng -
128 đến 127. Độ dời tương đối là 1 byte nằm sau opcode của lệnh như biểu diễn trên hình 6.20e. 
  Trước khi được cộng thêm, bộ đếm chương trình sẽ được tăng tới địa chỉ của lệnh nằm kế 
lệnh nhảy, và địa chỉ mới sẽ được tính tương đối so với địa chỉ này. Trong lệnh chỉ có số độ dời 
để cộng thêm vào PC, mà không có một giá trị địa chỉ tuyệt đối của nơi cần chuyển tới. 
  Trong lệnh gợi nhớ, thông thường không chỉ thị giá trị của số độ dời. Đích chuyển tới sẽ được 
chỉ thị bằng một nhãn, chương trình hợp dịch sẽ chuyển đổi nhãn thành số độ dời.  
  Ví dụ nhãn THERE đại diện cho lệnh nằm ở ô nhớ 1040H và lệnh: 

 SJMP THERE  
 ở trong bộ nhớ tại các ô nhớ 1000H và 1001H, thì trình hợp dịch gán số độ dời tương đối là 3EH 
vào byte thứ 2 của mã lệnh (1002H + 3EH = 1040H). 
  Định vị địa chỉ tương đối có thuận lợi là mã lệnh không phụ thuộc vào vị trí lệnh nhảy trong 
bộ nhớ, nhưng nó cũng có bất lợi là chỉ chuyển điều khiển được trong một phạm vi  ngắn từ -128 
đến 127 byte. 
 Định vị địa chỉ tuyệt đối (Absolute Addressing) 
  Định vị địa chỉ tuyệt đối chỉ được dùng với các lệnh ACALL và AJMP. Các lệnh 2 byte này 
cho phép rẽ nhánh chương trình trong các trang nhớ 2K của bộ nhớ chương trình, nó chiếm 11 bit 
thấp của địa chỉ đích chuyển tới (A0-A10) được cung cấp trong lệnh như trên hình 6.20f. 5 bit cao 
của địa chỉ đích là 5 bit cao hiện có trong bộ đếm chương trình. Vì thế lệnh chỉ cho phép rẽ nhánh 
trong vùng nhớ 2KB (vì A11 – A15 không thay đổi). Ví dụ nhãn THERE biểu diễn cho một lệnh 
tại địa chỉ 0F46H, và lệnh:     AJMP THERE 
nằm tại địa chỉ 0900H và 0901H, thì trình hợp dịch sẽ mã hoá lệnh thành: 
       11100001 trong byte thứ nhất (bao gồm A10 – A8 và opcode của lệnh). 
  Và 01000110 trong byte thứ 2 (bao gồm các bit A7 – A0). 
5 bit cao của bộ đếm chương trình không bị thay đổi khi thực hiện lệnh này. Chú ý rằng địa chỉ 
đích nằm trong vùng 2K từ 0800H tới 0FFFH. 
  Định vị địa chỉ tuyệt đối có lợi điểm là ngắn (2 byte), nhưng bất lợi vì chỉ rẽ nhánh được trong 
một vùng giới hạn và mã lệnh phụ thuộc vào vị trí của nó trong bộ nhớ. 
 Định vị địa chỉ dài (Long Addressing) 
  Định vị địa chỉ dài chỉ được dùng với lệnh LCALL và LJMP. Chúng là các lệnh 3 byte bao 
gồm: 1 địa chỉ nơi chuyển tới 16 bit đầy đủ nằm trong byte 2 và byte 3 của mã lệnh (hình 6.20g). 
lợi điểm của lệnh là có thể chuyển điều khiển tới bất kỳ vị trí nào trong vùng nhớ mã lệnh 64K, 
nhưng có bất lợi là lệnh dài (3 byte) và mã lệnh tuỳ thuộc vào vị trí của nó trong bộ nhớ. Việc phụ 
thuộc của mã lệnh vào vị trí, sẽ làm chương trình hoạt động sai nếu được nạp vào một vùng nhớ 
khác. Ví dụ một chương trình bắt đầu tại địa chỉ 2000H, và nếu có lệnh LJMP 2040H, thì chương 
trình sẽ không được ghi vào vị trí khác. Ví dụ nếu ghi chương trình trên bắt đầu tại ô nhớ 4000H, 
thì lệnh LJMP 2040H vẫn chuyển điều khiển về địa chỉ 2040H, đây là vị trí không đúng vì 
chương trình đã chuyển tới vị trí mới. 
 Định vị địa chỉ chỉ số (Indexed Addressing) 
  Định vị địa chỉ chỉ số dùng 1 thanh ghi cơ bản (bộ đếm chương trình con trỏ dữ liệu), và một 
số độ dời (trong thanh ghi A) để tạo thành địa chỉ tác động (effective address), sử dụng cho lệnh 
JMP hoặc MOVC. 
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 Các bảng nhảy hoặc các bảng tra có thể thực hiện một cách dễ dàng bằng cách dùng định vị địa 
chỉ chỉ số. Ví dụ: DPTR đang trỏ đến địa chỉ 1000H của EPROM ngoài, và thanh ghi A chứa nội 
dung là 09H thì lệnh: MOVC A,@A+DPTR sẽ nạp nội dung của ô nhớ 1000H+09H=1009H. 
 
6.6.2. Tập  lệnh của 8051 

Tập lệnh của 8051 chia ra 5 nhóm lệnh chính bao gồm: Các lệnh số học, các lệnh logic, các 
dịch chuyển dữ liệu, các lệnh xử lý bit, các lệnh rẽ nhánh chương trình. Bảng tham khảo nhanh 
của các lệnh như sau: 
 

Cách viết mã gợi nhớ Mô tả hoạt động 
Các lệnh số học. 
ADD A,source 
ADD A,#data 
ADDC A,#source 
ADDC A,#data 
SUBB A,source 
SUBB A,data 
INC A 
INC source 
DEC A 
DEC source 
INC DPTR 
MUL AB 
DIV AB 
DA A 
Các lệnh logic 
ANL A,source 
ANL A,#data 
ANL direct,A 
ANL direct,#data 
ORL A,source 
ORL A,#data 
ORL direct,A 
ORL direct,#data 
XRL A,source 
XRL A,#data 
XRL direct,A 
XRL direct,#data 
CLR A 
CPL A 
RL A 
RLC A 
RR A 
RRC A 
SWAP A 

A = A +source 
 
 
Cộng có nhớ 
 
A = A – source – CF 
 
Tăng A 
 
Giảm A 
 
Tăng DPTR 
Nhân A với B 
Chia A cho B 
Chỉnh thập phân giá trị trong A 
 
Logic AND 
 
 
 
Logic OR 
 
 
 
Logic XOR 
 
 
 
Xoá A 
Bù 1 của A 
Quay trái A 
Quay trái A qua cờ nhớ 
Quay phải A 
Quay phải A qua cờ nhớ 
Chuyển đổi 2 nibble của A 
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Các lệnh truyền dữ liệu 
MOV A,source 
MOV A,#data 
MOV dest, A 
MOV dest,source 
MOV dest,#data 
MOV DPTR,#data16 
MOVC A,@A+DPTR 
MOVC A,@A+PC 
MOVX A,@Ri 
MOVX A,@DPTR 
PUSH direct 
POP direct 
XCH A,source 
XCHD A@Ri
Các lệnh xử lý bit 
CLR C 
CLR bit 
SETB C 
SETB bit 
CPL C 
CPL bit 
ANL C,bit 
ANL C,/bit 
ORL C,bit 
ORL C,/bit 
MOV C,bit 
MOV C,/bit 
JC rel 
JNC rel 
JB bit,rel 
JNB bit,rel 
JBC bit,rel 
Các lệnh rẽ nhánh 
ACALL addr11 
LCALL addr16 
RET 
RETI 
AJMP addr11 
LJMP addr16 
SJMP rel 
JMP @A+DPTR 
JZ rel 
JNZ rel 
CJNE A,direct,rel 

 
A = source  
 
 
 
 
 
Chuyển dữ liệu từ bộ nhớ ngoài vào A 
 
Chuyển dữ liệu từ bộ nhớ RAM nội vào A 
 
Cất vào ngăn xếp 
Lấy ra khỏi ngăn xếp 
Chuyển đổi vị trí hai dữ liệu 
 
 
Xoá bit 
 
Lập bit 
 
Bù 1 bit 
 
And bit với cờ C 
And bit đảo với cờ C 
Or bit với cờ C 
Or bit đảo với cờ C 
Chuyển bit vào cờ C 
 
Nhảy nếu cờ C = 1 
Nhảy nếu cờ C = 0 
Nhảy nếu bit = 1 
Nhảy nếu bit = 0 
Nhảy nếu bit lập sau đó xoá 
 
Gọi chương trình con 
 
Quay về từ chương trình con 
Quay về từ chương trình phục vụ ngắt 
Nhảy tuyệt đối 
Nhảy dài 
Nhảy ngắn 
Nhảy chỉ số 
Nhảy nếu A = 0 
Nhảy nếu A = 1 
So sánh và nhảy nếu không bằng 
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CJNE A,#data,rel 
CJNE Rn,#data,rel 
CJNE @Ri,#data,rel 
DJNZ Rn,rel 
DJNZ direct,rel 
NOP 
 

 
 
 
Giảm và nhảy nếu chưa bằng 0 
 
Không hoạt động. 

Với: 
- Rn: các thanh ghi R0 – R7. 
- Direct: 8 bit địa chỉ RAM nội (00 – FFH). 
- @Ri: định vị địa chỉ gián tiếp sử dụng R1 và R2 
- source, dest: hoặc Rn hoặc direct hoặc @Ri 
- #data: hằng số 8 bit. 
- #data16: hằng số 16 bit. 
- Bit: địa chỉ trực tiếp theo bit (0 – 7) 
- Rel: số độ dời có dấu 8 bit. 
- Addr11: 11 bit địa chỉ trong trang nhớ 2K hiện hành. 
- Addr16: 16 bit địa chỉ. 
 
6.6.3. Chương trình hợp ngữ của 8051 
6.6.3.1.Giới thiệu 
  Theo phân cấp ngôn ngữ lập trình, hợp ngữ nằm giữa ngôn ngữ máy và ngôn ngữ cấp cao. 
Các ngôn ngữ cấp cao điển hình như ngôn ngữ Pascal, c,... sử dụng các từ hoặc các khai báo dễ 
hiểu với người sử dụng, mặc dù nó vẫn còn khoảng cách rất xa so với ngôn ngữ tự nhiên. Còn 
ngôn ngữ máy là ngôn ngữ nhị phân của máy tính. Một chương trình ngôn ngữ máy là một chuỗi 
các byte nhị phân biểu diễn cho các lệnh mà máy tính có thể thực hiện được. 
 Hợp ngữ thay thế các mã nhị phân của ngôn ngữ máy, thành các mã gợi nhớ để thuận lợi hơn khi 
lập trình. Ví dụ lệnh cộng trong ngôn ngữ máy được biểu diễn bằng mã nhị phân ‘’10110011’’, 
còn trong hợp ngữ là ‘’ADD’’. Việc lập trình được thực hiện bằng hợp ngữ thay vì bằng ngôn ngữ 
máy. 
  Các toán hạng của lệnh được biểu diễn bằng các cách định vị địa chỉ khác nhau, trong mã nhị 
phân của các lệnh ngôn ngữ máy, cũng được thay thế bằng các ký hiệu trong lệnh hợp ngữ. 
 Một chương trình hợp ngữ (assembly) không thể thực hiện được trên máy tính, mà nó phải được 
dịch sang mã nhị phân ngôn ngữ máy. Tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của mỗi chương trình, mà 
quá trình dịch sang chương trình ngôn ngữ máy có thể bao gồm một hoặc nhiều bước. Chương 
trình dịch tối thiểu được gọi là chương trình hợp dịch, nó dịch các lệnh gợi nhớ thành các lệnh mã 
máy. Bước đòi hỏi tiếp theo thường là liên kết (linker). Một chương liên kết thực hiện việc kết 
hợp các phần khác nhau của chương trình trên các tập tin khác nhau, và thiết lập địa chỉ trong bộ 
nhớ nơi chương trình sẽ thực hiện. 
 
6.6.3.2.Hoạt động của trình hợp dịch (assembler operation) 

Có nhiều trình hợp dịch và các chương trình hỗ trợ khác hiện có để phát triển các ứng dụng vi 
điều khiển. ASM51 hợp dịch chuẩn nhất so với các chương trình khác. Trong phần này sẽ giới 
thiệu về cấu trúc lập trình với ASM51. Mặc dù đã được tiêu chuẩn hoá, nhưng một số khai báo 
trong phần này cũng có thể không sử dụng được với các trình hợp dịch khác. 
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  ASM51 là trình hợp dịch mạnh, nó sử dụng cho việc phát triển hệ thống vi điều khiển trên các 
hệ thống Intel và các máy tính họ IBM PC. Vì các máy tính sử dụng để chạy phần mềm này có 
CPU khác 8051, nên ASM51 được gọi là trình hợp dịch chéo (cross assembler). Chương trình 
nguồn 8051 có thể viết trên máy tính, bằng các trình soạn thảo văn bản, sau đó có thể hợp dịch 
thành file đối tượng (object) và file liệt kê (listing) bằng ASM51. Chú ý rằng, máy tính với một 
CPU khác nên nó sẽ không hiểu được các lệnh nhị phân của file đối tượng. Vì thế cần một chương 
trình có khả năng nạp chương trình đối tượng vào hệ thống 8051 để thực hiện. 

Để thực hiện việc hợp dịch bằng ASM51, có thể đánh lệnh sau từ dấu nhắc hệ thống:   
ASM51 source file {assembly controls} 

  Source file là tên của file nguồn cần hợp dịch, còn assembler controls là các khoá điều khiển 
tạo ra các tác động khác nhau khi hợp dịch. ASM51 sẽ nhận một file nguồn làm ngõ vào (ví dụ 
PROGRAM.SCR) và tạo ra 1 file đối tượng (PROGRAM.OBJ) và file listing (PROGRAM.LST)  
  Vì hầu hết các trình hợp dịch xem xét chương trình nguồn 2 lần trong lúc dịch nó sang ngôn 
ngữ máy, nên chúng được mô tả qua giai đoạn hợp dịch (two - pass assembler) là: 
 Giai đoạn 1 (pass1): file nguồn được xem xét từng đường và bảng ký hiệu được xây dựng. Vị trí 
bộ đếm chương trình được mặc định là 0, hoặc được thiết lập bằng chỉ thị ORG (origin). Khi file 
được xem xét, bộ đếm được tăng lên tuỳ theo độ dài của mỗi lệnh. Các chỉ thị định nghĩa dữ liệu 
(DB hoặc DW) tăng bộ đếm bằng với số byte được định nghĩa. Các chỉ thị nhớ lưu trữ (DS) tăng 
bộ đếm bằng số byte được dự trữ.  
  Khi tìm thấy 1 nhãn (bắt đầu một hướng rẽ nhánh), thì nó sẽ được đặt trong bảng ký hiệu theo 
giá trị hiện hành của bộ đếm. Các ký hiệu được định nghĩa bằng chỉ thị EQU (equal) được đặt 
trong bảng ký hiệu. Bảng ký hiệu được cất giữ và sau đó dùng trong giai đoạn hợp dịch thứ 2. 
 Giai đoạn 2 (pass2): tạo ra các file đối tượng và liệt kê. Các lệnh gợi nhớ được dịch thành các 
opcode và đặt trong file ra. Các toán hạng được định giá trị và đặt phía sau opcode. Khi các toán 
hạng là các ký hiệu, giá trị của chúng sẽ được lấy lại từ bảng ký hiệu (được tạo ra trong giai đoạn 
1), và dùng để tạo thành dữ liệu hoặc địa chỉ đúng cho các lệnh. 
  Với 2 giai đoạn được thực hiện như trên, nên chương trình nguồn có thể sử dụng các ký hiệu 
trước khi nó được định nghĩa, ví dụ như các lệnh rẽ nhánh ở đầu chương trình mà các nhãn 
chuyển tới chưa được định nghĩa. 
  File đối tượng khi hợp dịch thành công sẽ chỉ chứa các byte nhị phân (00H đến FFH) của 
chương trình ngôn ngữ máy. File đối tương định vị (object relocatable) sẽ chứa một bảng ký hiệu 
và thông tin khác cần thiết cho sự liên kết và định vị chương trình. File liệt kê là một file văn bản 
bao gồm cả các lệnh gợi nhớ và mã máy tương ứng của nó. Khi có lệnh lỗi, file liệt kê cũng chứa 
cả các thông báo lỗi. 
 
6.6.3.4.Khuôn dạng một chương trình hợp ngữ 8051 
  Các lệnh trong chương trình hợp ngữ bao gồm: các lệnh máy, chỉ thị hợp dịch của trình hợp 
dịch, lệnh điều khiển trình hợp dịch và các chú thích. 
 Các lệnh máy tương đương với các lệnh gợi nhớ, chúng được đổi thành các lệnh mã máy khi hợp 
dịch (ví dụ như ANL). Các chỉ thị hợp dịch của trình hợp dịch, được sử dụng để trình hợp dịch 
định nghĩa cấu trúc chương trình, các ký hiệu, các dữ liệu, các hằng... (ví dụ ORG). Các lệnh điều 
khiển sẽ thiết lập các chế độ hợp dịch, và chỉ thị hướng thực hiện của trình hợp ngữ (ví dụ 
$TITLE). Các chú thích sử dụng giải thích về hoạt động và mục đích của các chuỗi lệnh, giúp 
người đọc dễ hiểu hơn. 

Các dòng lệnh phải được viết theo một nguyên tắc nhất định được qui định bởi trình hợp dịch. 
Khuôn dạng mỗi hàng lệnh như sau: 
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 (label:)   mnemonic [ operand ] [ ; operand ] [... ] [ ; comment ] 
  Chỉ có phần mã gợi nhớ (mnemonic) là bắt buộc phải có trong hàng lệnh trong tất cả các trình 
hợp dịch. Một số trình biên dịch yêu cầu phải có nhãn ở cột thứ nhất trong tất cả các dòng lệnh, và 
các phần sau nó phải được ngăn cách với nhau bằng khoảng trắng (space) hoặc khoảng cách 
quãng (tab). Với ASM51 nhãn không nhất thiết phải có trên mỗi hàng lệnh, và nhãn cũng không 
cần phải nằm cùng hàng với lệnh gợi nhớ. 
 Nhãn (label field): Một nhãn tượng trưng cho địa chỉ của lệnh (hoặc dữ liệu) nằm sau nó. Khi 
rẽ nhánh đến lệnh này, nhãn này được dùng trong toán hạng của lệnh rẽ nhánh hoặc lệnh nhảy (ví 
dụ SJMP SKIP). 
  Khác với “nhãn” luôn chỉ thị một địa chỉ, ký hiệu (symbol) có ứng dụng tổng quát hơn. Nhãn 
chỉ là một trong các loại của ký hiệu và nó được phân biệt bằng  dấu hai chấm (:) phía sau. Ký 
hiệu để gán các giá trị hoặc thuộc tính sử dụng trong các chỉ thị hợp dịch của hợp ngữ như: EQU, 
SEGMENT, bit, DATA... Các ký hiệu có thể là địa chỉ, hằng số, tên các đoạn (segment), hoặc các 
cấu trúc khác được hiểu bởi người lập trình. Sau đây là 1 ví dụ để phân biệt nhãn và ký hiệu: 
  PAR EQU  500     ; PAR là ký hiệu biểu diễn thay cho giá trị 500. 
  START: MOV A,#0FFH  ; start là nhãn tượng trưng địa chỉ lệnh MOV. 
  Một ký hiệu hoặc nhãn phải bắt đầu bằng một chữ cái, dấu ’?’ hoặc dấu ‘_’, và có thể chứa tới 
31 ký tự. Các ký hiệu có thể là chữ hoa hoặc chữ thường đều được hiểu giống nhau, nhưng chúng 
không được trùng với các lệnh gợi nhớ, các ký hiệu đã được định nghĩa trước và các chỉ thị hợp 
dịch. 
 Lệnh gợi nhớ (mnemonic): Các lệnh gợi nhớ hoặc các chỉ thị hợp dịch được viết tại phần 
mnemonic của dòng lệnh sau nhãn hoặc ký hiệu. Ví dụ các lệnh gợi nhớ như: ADD, MOV, DIV, 
INC...; Ví dụ các chỉ thị hợp dịch như: ORG, EQU hoặc DB. 
 Toán hạng (operand): Phần toán hạng được viết sau phần mã gợi nhớ trong hàng lệnh. Vùng này 
chứa địa chỉ hoặc dữ liệu sử dụng trong lệnh. Một nhãn có thể được dùng để biểu diễn cho địa chỉ 
của dữ liệu, hoặc một ký hiệu có thể được dùng để biểu diễn cho hằng dữ liệu. Có nhiều cách biểu 
diễn các toán hạng tuỳ thuộc vào các lệnh cụ thể. Một số lệnh không có toán hạng (như RET, 
NOP), còn một số lệnh lại có nhiều toán hạng được phân ra bằng các dấu phẩy.  
  Chú thích (comment): Các chú thích làm dễ hiểu chương trình, chúng đặt ở cuối mỗi dòng lệnh, 
và trước nó phải có dấu chấm phẩy (;). Cũng có thể thực hiện cả một dòng chú thích bằng cách bắt 
đầu bằng dấu ‘;’. Một chương trình con hoặc một đoạn lệnh dài có thể bắt đầu bằng một khối chú 
thích (gồm nhiều dòng liên tiếp) để giải thích tính chất chung của phần chương trình bên dưới. 
 Các ký hiệu hợp dịch đặc biệt (special assembler symbol): Các ký hiệu hợp dịch đặc biệt được 
dùng trong các chế độ định vị thanh ghi cụ thể. Chúng bao gồm thanh ghi A, R0 – R7, DPTR, PC, 
C, và AB. Cũng như ký hiệu $ được dùng để biểu diễn giá trị hiện hành của bộ đếm chương trình.  
 Ví dụ lệnh JNB TI,$ tương đương với dòng lệnh sau: 
   HERE : JNB TI,HERE 
 Địa chỉ gián tiếp (indirect address): một số lệnh có toán hạng là một thanh ghi chứa địa chỉ của 
dữ liệu. Ký hiệu @ cho biết địa chỉ gián tiếp và chỉ có thể dùng với R0, R1, DPTR. Ví dụ lệnh 
MOV A,@R0 nạp dữ liệu từ RAM nội tại địa chỉ trong R0 vào thanh chứa A. Lệnh MOVC 
A,@A+PC nạp dữ liệu từ bộ nhớ mã ngoài tại địa chỉ là tổng nội dung thanh ghi A với bộ đếm 
chương trình vào thanh chứa A. 
Dữ liệu tức thời (Immediate data): Các lệnh sử dụng định vị tức thời, cung cấp dữ liệu toán hạng 
trong một phần của lệnh. Các dữ liệu tức thời phải bắt đầu bằng dấu ‘#’. Ví dụ CONSTANT  
EQU 100 
   MOV A,#0FFH 
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   ORL 40H,#CONSTANT 
  Tất cả các toán hạng tức thời (trừ trong lệnh MOV DPTR,#DATA) đều là 8 bit. Nếu dữ liệu 
được viết thành 16 bit thì byte thấp sẽ được sử dụng. Tất cả các bit trong byte cao phải giống nhau 
(00H hoặc FFH). Nếu không sẽ có thông báo lỗi ‘value not fit in a byte’ (giá trị không nằm trong 
một byte). 
  Ví dụ các lệnh sau đúng cú pháp: 
   MOV A,#0FF00H 
   MOV A,#00FFH 
  Hai lệnh sau đây sinh ra thông báo lỗi: 
   MOV A,#0FE00H 
   MOV A,#01FFH 
  Các hằng số thập phân từ -256 đến +256 cũng có thể sử dụng được cho toán hạng tức thời. Ví 
dụ 2 lệnh sau đúng cú pháp và tương đương với nhau: 
   MOV A,# -256 
   MOV A,#0FF01H 
 Địa chỉ trực tiếp (DATA address): Nhiều lệnh truy xuất các vùng nhớ sử dụng định vị trực tiếp 
và cần 1 toán hạng địa chỉ RAM nội (00H đến FFH). Các ký hiệu đã được định nghĩa có thể được 
dùng cho các địa chỉ SFR. 
  Ví dụ:   MOV A,45H  
  hay   MOV A,SBUF tương đương  với lệnh MOV A,99H. 
 Địa chỉ bit (bit address): Một trong các điểm mạnh của các bộ vi điều khiển là khả năng truy 
xuất các bit riêng lẻ. Các lệnh truy xuất các bit phải cung cấp 1 địa chỉ bit trong RAM nội (vùng 
00H đến 7FH), hoặc địa chỉ bit trong các SFR (vùng 80H đến FFH). 
 Có 3 cách để chỉ thị địa chỉ bit trong một lệnh: dùng địa chỉ bit trực tiếp, dùng chỉ số chỉ thị vị trí 
của bit trong một byte dữ liệu, dùng ký hiệu hợp dịch đã được định nghĩa trước. 
Ví dụ:  SETB 0E7H   ; Dùng địa chỉ bit trực tiếp  
  SETB ACC.7 ; Dùng chỉ số chỉ thị vị trí bit.  
  JNB TI, $   ; Dùng ký hiệu được định nghĩa ‘’TI’’. 
Địa chỉ mã (code address): Địa chỉ mã được dùng cho toán hạng của các lệnh nhảy bao gồm: 
nhảy tương đối (như SJMP và nhảy có điều kiện), nhảy và gọi tuyệt đối (ACALL, AJMP), nhảy 
và gọi dài (LJMP, LCAL). Địa chỉ mã thường được cho ở dạng nhãn. Ví dụ: 
  HERE:   _ 
       _ 
       _ 
    SJMP HERE  
  ASM51 sẽ xác định mã địa chỉ đúng để đưa vào lệnh: hoặc là địa chỉ độ dời 8 bit có dấu, hoặc 
địa chỉ trang 11 bit hoặc địa chỉ dài 16 bit tuỳ theo từng lệnh. 
 Các lệnh nhảy và gọi sử dụng chung (generic jumps and calls): ASM51 cho phép người lập 
trình dùng các lệnh gợi nhớ sử dụng chung JMP hoặc CALL. Lệnh ‘’JMP’’ có thể được dùng để 
thay cho SJMP, AJMP hoặc LJMP, và ‘’CALL’’ có thể được dùng để thay cho ACALL hoặc 
LCALL. Trình hợp dịch biến đổi lệnh gợi nhớ chung thành một lệnh “thực tế” sau vài quy luật 
đơn giản. Lệnh gợi nhớ chung được biến đổi thành dạng ngắn (chỉ sử dụng cho JMP) nếu nơi 
nhảy đến không theo hướng tới và trong vùng -128, hoặc thành dạng tuyệt đối nếu đích chuyển 
đến không theo hướng tới vượt quá giới hạn ngắn, nhưng nằm trong vùng 2K. Nếu các dạng ngắn 
và tuyệt đối không sử dụng được thì lệnh chung sẽ được chuyển thành dạng dài. 
 Ví dụ :     ORG 1234H 
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Start:   INC A 
JMP Start  ;Hợp dịch như lệnh SJMP 
ORG Start + 200  
JMP Start  ; Hợp dịch như lệnh AJMP 
JMP Finish  ; Hợp dịch như lệnh LJMP 

Finish: INC A 
   END 

  Sự hợp dịch này không thực hiện việc lựa chọn tốt nhất cho chương trình. Ví dụ nếu nhảy theo 
hướng tới (JMP Finish) chỉ cách khoảng vài byte nhưng lệnh chung JMP vẫn được đổi thành lệnh 
nhảy dài (LJMP 3 byte), mà không đổi thành lệnh nhảy ngắn (SJMP chỉ có 1 byte). 
 
6.6.3.5. Biểu thức tính toán tức thời khi hợp dịch (assemble - time expression evaluation) 

Các giá trị và hằng số trong một toán hạng có thể biểu diễn theo ba cách: biểu diễn bằng giá 
trị tức thời (ví dụ 0EFH), biểu diễn bằng ký hiệu đã được định nghĩa trước (ví dụ Acc) hoặc bằng 
một biểu thức (ví dụ 2 + 3).  
  Việc sử dụng biểu thức cung cấp một kỹ thuật mạnh cho việc thực hiện các chương trình hợp 
ngữ có khả năng dễ đọc và mềm dẻo hơn. Khi hợp dịch các biểu thức trong lệnh gợi nhớ sẽ được 
tính toán thành giá trị cụ thể để đưa vào lệnh. 
  Tất cả các biểu thức đều được tính toán bằng các phép tính số học 16 bit, tuy nhiên các số 8 
bit cũng có thể sử dụng khi cần thiết. Ví dụ hai lệnh sau là hoàn toàn tương đương: 
   MOV DTPR,#04FFH + 3 
   MOV DPTR,#0502H 
  Tổng quát về các nguyên tắc cho các biểu thức tính toán trong chương trình hợp ngữ bao gồm 
các phần như sau: 
 Các số (Number bases): Các con số trong các biểu thức thường sử dụng giống như trong các vi 
xử lý của Intel. Các hằng số cần phải theo sau bởi các ký tự qui định: “B” cho số nhị phân, “O” 
hoặc “Q” cho các số trong hệ 8, “D” hoặc không có gì cho số hệ 10 và “H” cho số hệ 16. Ví dụ: 
  MOV  A,#15  ; thập phân  
  MOV  A,#1111B ; nhị phân 
  MOV   A,#0FH ; hex  
  MOV   A,#15D ; thập phân 
  MOV  A,#17Q  ; Octal. 
  Chú ý rằng các số trong hệ 16 phải luôn bắt đầu bằng các con số (ví dụ 0AH). 
 Các chuỗi ký tự (character strings):   các chuỗi 1 hoặc 2 ký tự có thể được dùng như các toán 
hạng trong các biểu thức. Các mã ASCII của ký tự sẽ được biến đổi thành mã nhị phân tương ứng 
của nó khi hợp dịch. Các hằng ký tự phải nằm trong dấu ngoặc kép (‘a’). Ví dụ: 
  CJNE  A,#’Q’,AGAIN. 
Các phép toán số học (Arithmetic operations): Các phép toán số học thực hiện được trong 
biểu thức là: 
  + : cộng  
  - : trừ  
  . : nhân  
  / : chia  
  MOD : phép lấy dư sau khi chia. 
  Ví dụ lệnh MOV A,#10+10H và lệnh MOV A,#1AH là tương đương, 2 lệnh MOV A,#25 
MOD 7 và MOV A,#4 cũng giống nhau. 
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 Các phép toán logic (logical operations): Các phép toán logic cho phép trong biểu thức gồm: 
OR, AND, XOR, NOT. Các phép toán logic được thức hiện trên các bit tương ứng trong mỗi toán 
hạng. Các phép toán phải được phân cách với nhau bằng ký tự khoảng trắng (space) hoặc cách 
quãng (tab). Ví dụ 3 lệnh MOV sau đây giống nhau: 
  THERE  EQU 3 
  MINUS_THREE EQU_3 
     MOV A,# (NOT THREE) +1 
     MOV A,#MINUS_THREE 
     MOV A,#11111101B 
 Các phép xử lý đặc biệt (special operations): Các phép xử lý đặc biệt là: SHR (dịch phải), SHL 
(dịch trái), HIGH (byte cao), LOW (byte thấp)  
 Ví dụ 2 lệnh: MOV A,#8 SHL 1 và MOV A,#10H thực hiện cùng một việc giống nhau, và hai 
lệnh MOV A,#HIGH 1234H và lệnh MOV A,12H cũng tương đương. 
 Các phép so sánh (Relation Operators):  Khi thực hiện phép so sánh 2 toán hạng thì kết quả 
hoặc sai (0000H) hoặc đúng (FFFFH). Các phép so sánh cho phép trong biểu thức bao gồm: 
  EQ  =  equals    bằng. 
  NE  <>  not equals   không bằng. 
   LT  <  less than   nhỏ hơn. 
  LE  <=  less than or equals to  nhỏ hơn hoặc bằng 
   GT  >  greater than    lớn hơn. 
   GE  >=  greater than or equals to  lớn hơn hoặc bằng. 
  Chú ý rằng mỗi phép so sánh có thể viết ở hai dạng (ví dụ ‘EQ’ hoặc ‘=’). 
  Ví dụ các lệnh sau đều có kết quả trong A = 0FFH: 
    MOV A,#5=5   
    MOV A,#5 NE 4  

MOV A,#100 GE 50 
MOV A,’X’ LT ‘Z’ 
MOV A,’X’ >=X 

 Độ ưu tiên của các phép toán (operator precedence): Sự ưu tiên của các phép toán trong một 
biểu thức từ cao xuống thấp là: 
   ()  
  HIGH, LOW 
  *, /, MOD, SHL, SHR 
  +, -  
  EQ, NE, LT, LE, GT, GE, =, <>, <, <=,  >, >= 
  NOT 
   AND   
   OR XOR 

Khi sử dụng các phép toán có cùng ưu tiên trong một biểu thức thì chúng được thực hiện từ 
trái sang phải. 
 
6.6.3.6. Các chỉ thị hợp dịch 
  ASM51 cung cấp các loại chỉ thị sau: 

- Điều khiển trạng thái hợp dịch (ORG, AND,USING). 

- Định nghĩa ký hiệu (SEGMENT, EQU, SET, DATA, NDATA, BIT, CODE). 
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- Khởi động giá trị/khai báo hằng biến (DS, DBIT, DB, DW)  
- Liên kết chương trình (PUBLIC, EXTRN, NAME)  

- Chọn đoạn (PSEG, CSEG, DSEG, ISEG, BSEG, XSEG). 

Chỉ thị điều khiển trạng thái hợp dịch 
 + Chỉ thị ORG (origin): 
  Dạng của chỉ thị ORG là:  ORG expression. 
  Chỉ thị ORG thay đổi giá trị của bộ đếm chương trình, nó khởi động một giá trị mới cho bộ 
đếm chương trình bằng một biểu thức đi sau nó. 
  Ví dụ: sau lệnh ORG 100H , giá trị của bộ đếm chương trình sẽ là 100H 
  Sau lệnh ORG ($ +1000H) AND 0F000H sẽ thiết lập bộ đếm chương trình trỏ tới vùng 4 K 
kế tiếp. 
+ Chỉ thị END: 
  Chỉ thị END đặt ở cuối cùng trong file nguồn.  
  Dạng của nó là:  END 
+ Chỉ thị USING:  

Dạng của chỉ thị này là:  USING expression 
Chỉ thị USING cho phép chương trình chuyển đổi tập thanh ghi tích cực hiện hành. Các lệnh 

theo sau sử dụng các ký hiệu của địa chỉ thanh ghi được định nghĩa trước AR0 – AR7, sẽ được 
trình hợp dịch chuyển đổi thành địa chỉ trực tiếp thích hợp cho tập thanh ghi đang tích cực. Ví dụ 
trong chuỗi lệnh sau:  
  USING 3  ; tích cực tập thanh ghi thứ 3 
  PUSH AR7   ; cất địa chỉ của R7. (địa chỉ R7 hiện hành = 1FH)  
  USING 1  ; tích cực tập thanh ghi thứ 1 
  PUSH AR7   ; cất địa chỉ hiện hành của R7 thuộc băng 1 = 0FH 
  Chú ý rằng chỉ thị USING không thực sự thực hiện việc chuyển tập thanh ghi tích cực, nó chỉ 
thông báo cho trình biên dịch biết tập thanh ghi tích cực. Khi muốn chuyển băng thanh ghi phải 
thực hiện các lệnh gợi nhớ thích hợp để thay đổi giá trị các bit 3 và 4 của PSW. Ví dụ trên sẽ phải 
thực hiện như sau: 
  MOV PSW,#00011000B ;chọn tập thanh ghi thứ 3 
  USING 3 
  PUSH AR7   ; cất giá trị 1FH vào ngăn xếp 
  MOV PSW,#00001000B    ; chọn tập thanh ghi thứ 1 
  USING 1 
  PUSH AR7   ; cất giá trị 0FH vào ngăn xếp  
Định nghĩa ký hiệu (symbol definition) 
  Ký hiệu định nghĩa, cho phép tạo ra các ký hiệu biểu diễn cho các đoạn, các thanh ghi, các 
hằng số và các địa chỉ. Chúng bao gồm: 
 + Segment: 
  Dạng của chỉ thị segment như sau: symbol  SEGMENT  segment_type 
  Trong đó symbol là tên của segment. ASM51 sử dụng nhiều loại đoạn hơn các trình biên dịch 
khác. Các kiểu đoạn của nó có thể là: CODE (đoạn mã lệnh) XDATA (đoạn dữ liệu ngoài),  
DATA (vùng dữ liệu nội có thể truy xuất bằng định vị trực tiếp từ 00H đến 7FH), IDATA (toàn 
bộ vùng dữ liệu nội), BIT (vùng địa chỉ theo bit, trùng với các địa chỉ byte từ 20H đến 2FH của 
RAM nội). 
  Ví dụ EPROM SEGMENT CODE khai báo ký hiệu EPROM là 1 SEGMENT kiểu CODE. 
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 +EQU (equal): 
  Dạng của chỉ thị EQU:   symbol EQU expression  
  Chỉ thị EQU gán một giá trị bằng một tên cụ thể, chú ý tên phải khác lệnh gợi nhớ, không 
trùng nhau, bắt đầu bằng chữ, không có khoảng trắng và cực đại 31 ký tự. Ví dụ: 
  N27 EQU 27 
  HERE EQU $ 
  CR EQU 0DH 
  MESSAGE: EQU ‘This is a message’ 
+ Các chỉ thị định nghĩa ký hiệu khác: 
  Chỉ thị SET tương tự như chỉ thị EQU chỉ khác ở chỗ ký hiệu sử dụng trong chỉ thị SET có 
thể sử dụng lại trong một chỉ thị SET khác. 
  Các chỉ thị DATA, IDATA, XDATA, BIT và CODE sử dụng để gán địa chỉ của các đoạn 
tương ứng cho một ký hiệu. Các chỉ thị này không phải là các chỉ thị cơ bản. Có thể thực hiện một 
cách tương tự với chỉ thị EQU. 
 Khởi động giá trị/khai báo hằng biến (storage initialization/reservation) 
  Các chỉ thị này cho phép khởi động giá trị cho một biến hoặc khai báo 1 vùng nhớ (1 từ, 1 
byte hoặc 1 bit). Các giá trị/biến khai báo bắt đầu tại vùng nhớ được chỉ định bởi giá trị hiện hành 
của bộ đếm chương trình. Các chỉ thị này có thể nằm sau 1 nhãn. 
 + Khởi động giá trị ( DS - define storage): 
  Dạng của DS là: 
    [ label: ] DS expression. 
   Chỉ thị DS khai báo biến 1 byte trong bộ nhớ. Nó có thể được dùng trong bất kỳ kiểu đoạn 
nào, ngoại trừ đoạn BIT. Khi gặp phát biểu DS trong chương trình, thì bộ đếm chương trình của 
segment hiện hành được tăng 1 khoảng, bằng giá đã khai báo. Tổng của bộ đếm chương trình và 
giá trị đã được khai báo, không được vượt quá giới hạn của vùng địa chỉ hiện hành. 
  Các lệnh sau tạo ra 1 vùng đệm 40 byte trong đoạn dữ liệu nội: 
     DSEG AT 30H   ; Đặt vào segment DATA nội  
     LENGTH EQU 40 
   BUFFER:  DS  LENGTH   ; khai báo 40 byte. 
  Nhãn BUFFE biểu diễn cho địa chỉ đầu tiên của vùng nhớ được khai báo. Trong ví dụ trên 
BUFFER bắt đầu ở địa chỉ 30H bởi vì ‘’AT 30H’’ đã được chỉ ra trong DSEG. Vùng đệm này có 
thể xóa như sau: 
     MOV R7,#LENGTH   
    MOV R0,# BUFFER    

LOOP:  MOV @R0,#0    
    DJNZ R7,LOOP     
  …  
  Để tạo ra 1 vùng đệm 1000 byte trong RAM ngoài bắt đầu tại địa chỉ 4000H, có thể sử dụng 
các chỉ thị sau: 
    XSTART EQU  4000H 
    XLENGTH  EQU 1000 
    XSEG  AT  XSTART 

 XBUFFER:  DS  XLENGTH  
  Các lệnh sau đây xóa vùng đệm trên: 
    MOV DPTR,#XBUFFER ; Đưa địa chỉ 4000H vào 0 DPTR  
         LOOP:  CLR A 
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    MOVX @DPTR,A  ; Xóa nội dung tại địa chỉ 4000H trở đi 
    INC DPTR    ; tăng thêm 1 (trường hợp đầu 4001H)  
    MOV A, DPL 
    CJNE A,#LOW (XBUFFER = XLENGTH + 10),LOOP 
    MOV A, DPH 
    CJNE #HIGH (XBUFFER = XLENGTH + 1), LOOP 

  …  
  Đây là một ví dụ điển hình về lợi điểm của ASM51 trong việc sử dụng các chỉ thị và các biểu 
thức hợp dịch. Để các lệnh không cần phải so sánh con trỏ dữ liệu với các giá trị tức thời, thì ký 
hiệu cần được khai báo trước. Có 2 lệnh so sánh dùng ở trên, với byte thấp và byte cao DPTR. Vì 
lệnh CJNE chỉ làm nhiệm vụ đối với thanh ghi A hoặc thanh ghi Rn, do đó byte thấp hoặc byte 
cao của bộ đếm dữ liệu phải được MOV vào A trước lệnh CJNE. Vòng lặp chỉ kết thúc khi bộ 
đếm dữ liệu đặt được giá trị XBUFFER = LENGTH +1.  
+ Khai báo DBIT (define bit): 
  Dạng của chỉ thị DBIT được viết:  [ label:]  Dbit  expression 
  Chỉ thị DBIT khai báo một biến bit, và cấp trước cho biến này một bit nhớ, nó chỉ có thể được 
dùng trong đoạn bit. Khi gặp phát biểu DBIT trong chương trình, thì bộ đếm vị trí của đoạn bit 
hiện hành được cộng thêm giá trị của biểu thức khai báo. Chú ý rằng đoạn bit có đơn vị tăng của 
bộ đếm vị trí là bit chứ không phải byte. Các chỉ thị sau khai báo một đoạn bit và khai báo ba cờ 
trong đó : 
   BSEG 
  KBFLAG: DBIT 1 

PRFLAG DBIT 1 
DKFLAG DBIT 1  

+ Khai báo byte DB (define byte): 
  Dạng của chỉ thị  DB là: [label:]  DB expression  [,expression] [...] 
  Chỉ thị DB khởi động trong chương trình với các giá trị byte, chỉ thị này khai báo dữ liệu 
trong vùng nhớ chương trình, nên đoạn CODE phải tích cực. Danh sách biểu thức là 1 chuỗi của 1 
hoặc nhiều giá trị byte (mỗi cái có thể là 1 biểu thức) được phân cách bằng dấu phẩy. 
  Chỉ thị DB cho phép các chuỗi dài hơn 2 ký tự (được kèm theo trong dấu ngoặc kép đơn). Mỗi 
ký tự trong chuỗi được biến thành mã ASCII tương ứng của chúng. Nếu 1 nhãn được dùng, thì 
nhãn đó được ấn định địa chỉ của byte đầu tiên. 
   Ví dụ: CSEG AT  0100H 
   SQUARES:  DB  0,1,4,9,16,25  ; bình phương từ 0 đến 5 
   MESSAGE:  DB   ‘Login:’,0 
  Kết quả trong bộ nhớ chương trình ngoài sẽ có các giá trị như sau: 
 

Địa chỉ Giá trị 
0100H 
0101H 
0102H 
0103H 
0104H 
0105H 
0106H 

00H 
01H 
04H 
09H 
10H 
19H 
4C 
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0107H 
0108H 
0109H 
010AH 
010BH 
010CH 

6F 
67 
69 
6E 
3A 
00 

 
+ Khai báo từ DW (define word): 

 Dạng của chỉ thị DW là: [label:]  DW  expression [,expression] [...]  
Chỉ thị DW tương tự chỉ thị DB, chỉ khác là nó dành ra hai ô nhớ 1 byte cho biến khai báo. 
Ví dụ sau các chỉ thị sau: 

  CSEG AT 200H 
  DW 1234H,2. 

Các giá trị trong bộ nhớ ngoài sẽ là: 
 

Địa chỉ Giá trị Chú thích 
0200H 
0201H 
0202H 
0203H 

12H 
34H 
00H 
02H 

Byte cao của 1234H 
Byte thấp của 1234H 
Byte cao của 2 
Byte thấp của 2 

 
6.6.3.7.  Liên kết chương trình 
  Chỉ thị liên kết chương trình cho phép ghép nhiều module (file), bằng cách khai báo sự liên 
kết trong module và tên của các module cần liên kết. Một module có thể bao gồm một hoặc nhiều 
file. 
 Chỉ thị PUBLIC: 
  Dạng của chỉ thị PUBLIC được khai báo như sau: 
 PUBLIC symbol2 [,symbol2] … 
  Chỉ thị này cho phép liệt kê các ký hiệu sử dụng trong một module khác với module hiện 
hành. Việc khai báo này cho phép tham khảo tới các module khác. Ví dụ: PUBLIC INCHAR, 
OUTCHAR, INLINE, OUTLINE 
 Chỉ thị EXTRN (external): 
  Dạng của chỉ thị EXTRN được viết như sau: 
  EXTRN segment_type (symbol [,symbol], …) 
  Chỉ thị này cho phép liệt kê các ký hiệu tham khảo trong module hiện hành, mà nó đã được 
định nghĩa trong các module khác. Việc liệt kê các ký hiệu bên ngoài cần kèm theo loại đoạn đã 
được khai báo ứng với mỗi ký hiệu. Kiểu đoạn khai báo sẽ chỉ thị cách mà ký hiệu sẽ được sử 
dụng. 
 
6.7. BỘ NHỚ ROM CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 8051 
 
  Các bộ vi điều khiển thường được chế tạo với nhiều loại ROM khác nhau. Cũng giống như 
các bộ nhớ ROM thông thường, ROM nội của các bộ vi điều khiển có các loại như:  

- Mask ROM: ROM lập trình khi chế tạo và không thể lập trình lại, các loại vi điều khiển 
này thường nằm trong các thiết bị điện tử, do các hãng chế tạo thiết bị đặt hàng. 
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- EPROM: loại này có thể lập trình nhiều lần bởi người sử dụng, xoá bằng tia cực tím. 
- EEROM: lập trình và xoá bằng điện áp cao. 

  Các vi điều khiển thông thường đều có hai chế độ hoạt động: với chương trình bên trong 
ROM nội, hoặc chương trình bên ngoài sử dụng cho các ứng dụng lớn mà dung lượng bộ nhớ nội 
không đủ đáp ứng. 
  Ví dụ việc lập trình cho 2KB EPROM nội của 8051 thực hiện theo sơ đồ hình 6.21. 

Các chế độ lập trình bao gồm: 
 Nạp chương trình vào EPROM (Program): Để thực hiện việc nạp chương trình vào EPROM, 
8051 cần chạy với tần số dao động 4 tới 6 MHz cung cấp bằng thạnh anh từ bên ngoài (vì cần phải 
chuyển địa chỉ và dữ liệu muốn lập trình vào các thanh ghi nội). Bắt đầu địa chỉ ô nhớ đầu tiên 
muốn lập trình của EPROM cần được cung cấp vào P1 và các đường P2.0 – P2.3 của P2, cùng với 
dữ liệu cần lập trình cung cấp tới P0. Các tín hiệu còn lại của P2 là RST, PSEN và EA phải được 
giữ tại các mức logic cho chế độ ‘Program’, chỉ định trong bảng trên. Ngõ vào ALE được cung 
cấp xung lập trình 50 msec mức thấp, lúc này mã lệnh cung cấp ở P0 sẽ được nạp vào địa chỉ chỉ 
định trên P1 và P2. 
 

 VCC

P0
 P1 

 P2.0 –  
 P2.3 

 Don’t care 
 Don’t care 
           VIH 
           VIL 

Xung lập 
trình 50 msec 

+5V 

Vpp 

VIH 

ALE 

E A

RST

PSEN

 P2.4 
 P2.5 
 P2.6 
 P2.7 
 XTAL2 

 XTAL1 
 VSS 

Hình 6.23: Sơ đồ cung cấp tín hiệu lập trình cho 8051. 

Cung cấp dữ liệu cần 
lập trình 

Cung cấp địa chỉ ô 
nhớ muốn lập trình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tín hiệu sử dụng cho việc lập trình 8051 được cho trong bảng sau: 
 

Mode RST PSEN ALE EA P2.7 P2.6 P1, P2 P0 
Program  1 0  Vpp 1 0 Address 

input 
Data input 

Inhibit 1 0 1 X 1 0 Don’t care Don’t care 
Verify 1 0 1 1 0 0 Address 

input 
Data 
output 

Security 1 0  Vpp 1 1 Don’t care Don’t care 

 
Thông thường EA được giữ ở mức logic cao cho đến ngay trước khi cấp xung lập trình tới ngõ 

vào ALE. Sau đó EA được đưa lên mức nguồn lập trình Vpp (thường 12V hoặc 21V tuỳ thuộc 
vào từng loại 8051), khi hết xung ALE cần chuyển ngõ vào này trở về mức logic cao. Chú ý rằng 
ngõ vào này không được vượt quá mức lập trình chỉ định (12,5 V hoặc 21,5V), ngay cả những 
nhiễu hẹp trên đường nguồn này cũng có thể làm hư hỏng 8051. Tín hiệu xung lập trình cũng 
không được có sai số quá lớn. 
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Chế độ kiểm tra lập trình (Verify): Chế độ này sử dụng xem dữ liệu mới được lập trình có đúng 
không. Với chế độ này, có thể đọc lại dữ liệu đã ghi vào EPROM rồi so sánh với dữ liệu lập trình. 
Nếu hai dữ liệu này không giống nhau thì việc lập trình mới thực hiện không thành công. Nguyên 
nhân có thể do EPROM bị hỏng, nguồn hoặc xung lập trình không được đảm bảo đúng. 
  Chế độ này chỉ thực hiện được khi các bit bảo mật (security) không được lập trình. Để đọc dữ 
liệu ở ô nhớ nào cần cung cấp địa chỉ tới P1 và P2. Các tín hiệu khác cần giữ đúng mức logic như 
đã chỉ định. Dữ liệu trong ô nhớ đã chỉ định sẽ được đưa ra P0. 
Chế độ cấm lập trình (inhibit): Chế độ này sử dụng để đổi địa chỉ và dữ liệu cần lập trình cho 
một ô nhớ khác. Thông thường chế độ này thực hiện với EA ở mức logic cao, nó khác với chế độ 
lập trình là không cấp xung lập trình (ALE = 1). Chế độ này cũng chỉ khác chế độ kiểm tra lập 
trình ở chỗ EA không cần thiết phải ở logic cao. 
 Chế độ bảo mật chương trình (Security): chế độ này thực hiện việc lập trình các bit bảo mật, khi 
các bit bảo mật đã được lập trình, chương trình đã lập trình trong EPROM sẽ không đọc được ra 
bên ngoài. Các tín hiệu cần cung cấp cho 8051 trong chế độ này cũng giống như chế độ lập trình, 
ngoại trừ P2.6 được giữ ở mức logic cao, P0, P1 và P2.0 – P2.3 có thể ở bất cứ trạng thái nào. Các 
tín hiệu còn lại phải được giữ ở mức logic đúng như đã chỉ định.  Khi đã lập trình các bit bảo mật, 
thì chúng chỉ được xoá khi xoá toàn bộ dữ liệu trong EPROM. 
 
Tóm tắt nội dung chương: 
• Vi điều khiển là một hệ thống vi xử lý bao gồm CPU, bộ nhớ và vào ra được tích hợp vào 

trong một vi mạch duy nhất. Vì thế, việc thực hiện phần cứng cho hệ thống vi điều khiển sẽ 
rất đơn giản, nên nó thích hợp cho các ứng dụng nhỏ không yêu cầu dung lượng bộ nhớ và 
vào ra lớn. 

• Về bộ nhớ của các vi điều khiển sẽ thay đổi tuỳ theo từng loại trong họ, các thanh ghi của 
8051 được thiết kế nằm ngay trong bộ nhớ RAM của nó, vì thế các thanh ghi có thể truy cập 
bằng địa chỉ RAM nội hoặc bằng tên của chúng.  

• Các thanh ghi đa năng bao gồm R0 – R7 có thể sử dụng lưu trữ dữ liệu, R0 và R1 có thể sử 
dụng làm thanh ghi địa chỉ. Để truy cập bộ nhớ ngoài sử dụng thanh ghi con trỏ dữ liệu 
DPTR. Thanh ghi con trỏ ngăn xếp 8 bit khi khởi động sẽ mang giá trị 07 và đỉnh ngăn xếp sẽ 
bắt đầu tại ô nhớ 08. Thanh ghi chứa 8 bit A sử dụng cho tất cả các lệnh logic, số học và thanh 
ghi chứa phụ B sử dụng cùng A trong các lệnh nhân chia. Các thanh ghi cho cổng song song 
là P0 – P3. Các thanh ghi cho cổng nối tiếp là SMOD để khởi động cổng nối tiếp và SBUF sử 
dụng truyển dữ liệu qua cổng nối tiếp. Các thanh ghi cho Timer là: TMOD khởi động chế độ 
timer, TCON điều khiển hoạt động timer, TH1, TL1 là các thanh ghi đếm cho timer 1, TH0, 
TL0 là các thanh ghi đếm cho timer 0. Các thanh ghi cho việc điều khiển ngắt: IE là thanh ghi 
cho phép ngắt và IP là thanh ghi lập trình ưu tiên cho các nguồn ngắt. 

• Đối với các cổng song song có thể truy cập 8 bit của từng cổng bằng lệnh MOV, cũng có thể 
truy cập từng bit của cổng bằng lệnh SETB hoặc CLR. Chú ý khi muốn có một cổng vào trước 
tiên cần phải khởi động nó bằng cách cấp ra bit 1. 

• Đối với cổng nối tiếp, trước tiên cần chọn chế độ hoạt động bằng cách ghi giá trị tới SMOD, 
sau đó có thể truyền nhận dữ liệu bằng cách ghi hoặc đọc thanh ghi SBUF. Chú ý khi chọn 
các chế độ có tốc độ truyền thay đổi, cần khởi động Timer 1 hoạt động ở chế độ 2 với giá trị 
đếm tương ứng với tốc độ truyền dữ liệu mong muốn. Ngoài ra tốc độ truyền dữ liệu trong các 
chế độ còn phụ thuộc vào trạng thái SMOD trong thanh ghi PCON. 
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• Đối với timer cần chọn chế độ timer bằng cách ghi giá trị tới thanh ghi TMOD, sau đó khởi 
động giá trị cho bộ đếm timer bằng cách ghi giá trị vào các thanh ghi THx và TLx. Bộ đếm 
Timer sẽ bắt đầu đếm tăng khi đủ điều kiện cho phép (tuỳ theo các bit GATE, TR và ngõ vào 
INTx), với chế độ cho phép bên trong (GATE=0) thì lệnh SETB TRx sẽ làm bộ đếm bắt đầu 
đếm lên. Bộ đếm sẽ đếm lên tới giá trị cực đại (tất cả các bit bằng 1) thêm một xung nó sẽ 
quay về 0 và cờ TFx sẽ lập, chương trình có thể sử dụng lệnh JNB TFx,@ để giám sát quá 
trình đếm. 

• Đối với ngắt, trước hết cần lập trình cho phép ngắt bằng cách ghi giá trị vào thanh ghi IE, khi 
muốn ngắt nào có độ ưu tiên cao hơn có thể lập trình bit tương ứng cho thanh ghi IP. Các ngắt 
ngoài xảy ra khi tác động cạnh xuống hoặc mức thấp tới các ngõ vào INTx. Ngắt cổng nối tiếp 
xảy ra khi nhận xong hoặc truyền xong một byte dữ liệu. Ngắt timer xảy ra khi cờ tràn TFx 
được lập. Khi xảy ra một ngắt điều khiển chương trình sẽ chuyển về một địa chỉ cố định được 
quy định trước.  

 
BÀI TẬP 
Bài 1: Thực hiện chuỗi lệnh thực hiện việc OR bit tại địa chỉ 00 với bit tại địa chỉ 01 kết quả ghi 

vào địa chỉ 02 trong RAM nội của 8051. 
Bài 2: Các địa chỉ bit nào được lập sau chuỗi lệnh sau: 

MOV R0,#26H 
MOV @R0,#7AH 

Bài 3:Mô tả chuỗi lệnh ghi giá trị 0ABH vào địa chỉ 9A00H của RAM ngoài trong hệ thống 8051. 
Bài 4: Giả sử 8051 hoạt động với thạch anh 18 MHz, xác định tần số xung của ngõ ra ALE khi 

không có lệnh truy cập bộ nhớ ngoài nào được thực hiện. 
Bài 5: Tín hiệu điều khiển nào của 8051 sử dụng để chọn các bộ nhớ EPROM và RAM ngoài. 
Bài 6: Viết lệnh lập bit thấp nhất của thanh ghi chứa mà không ảnh hưởng tới các bit khác. 
Bài 7: Viết chuỗi lệnh chép nội dung thanh ghi R7 vào địa chỉ 100H của bộ nhớ RAM ngoài. 
Bài 8: Giả sử lệnh đầu tiên thực hiện sau khi Reset hệ thống là một lệnh gọi chương trình con, 

thanh ghi PC sẽ được chứa vào địa chỉ nào của RAM nội trước khi điều khiển được chuyển 
tới chương trình con. 

Bài 9: Lệnh nào chuyển 8051 qua chế độ power – down. 
Bài 10: Viết chuỗi lệnh chuyển giá trị trong ô nhớ có địa chỉ 50H của RAM nội vào thanh ghi 

chứa sử dụng định vị địa chỉ gián tiếp. 
Bài 11: Tính giá trị offset tương đối cho lệnh SJMP AHEAD, giả sử lệnh này nằm tại địa chỉ 

0400H và 0401H, và nhãn AHEAD biểu diễn cho lệnh nằm tại địa chỉ 041FH. 
Bài 12: Tính giá trị offset tương đối cho lệnh SJMP AHEAD, giả sử lệnh này nằm tại địa chỉ 

A050H và A051H, và nhãn AHEAD biểu diễn cho lệnh nằm tại địa chỉ 9FE0H. 
Bài 13: Giả sử thanh ghi A chứa giá trị 5AH. Giá trị của A sẽ bằng bao nhiêu sau khi lệnh XRL 

A,#0FFH được thực hiện. 
Bài 14: Nếu PSW chứa giá trị 0C0H và A chứa giá trị 50H, sau khi lệnh RLC A thực hiện thanh 

chứa sẽ có giá trị là bao nhiêu ? 
Bài 15: Giả sử 8051 hoạt động với thạnh anh 12 MHz, viết đoạn chương trình tạo ra xung vuông 

83.3 kHz trên cổng P1.7. 
Bài 16: Viết chương trình tạo ra xung tác động mức cao trong 4 μsec trên cổng P1.7 sau mỗi 200 

μsec. 
Bài 17:  Viết các đoạn chương trình thực hiện các hàm logic như trên hình vẽ sau: 
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P1.4 
P1.5 
P1.6 

P1.7 P2.7 

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

 
 
 
 
 
 
Bài 18: Xác định giá trị của thanh chứa sau khi các lệnh sau được thực hiện: 

MOV A,#7FH 
MOV 50H,#29H 
MOV R0,#50H 
XCHD A,@R0 

Bài 19: Viết các lệnh chép cờ zero trong thanh ghi PSW tới cổng P1.5. 
Bài 20: Một công tắc 4 vị trí và một bộ led 7 đoạn được nối với 8051 như hình vẽ: 
 8051 

   P3.0 
P3.1 
P3.2 
P3.3 

P1.1 
P1.0 

P1.2 
P1.3 
P1.4 
P1.5 
P1.6 
P1.7 
P1.8 

a
b
c
d
e
f
g

dp

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết đoạn chương trình nhận dữ liệu từ các công tắc cổng 3, rồi hiển thị giá trị nhị phân 
tương ứng của nó lên led 7 đoạn. 

Bài 21: Điều gì ảnh hưởng sau khi thực hiện lệnh  SETB 8EH. 
Bài 22: Điều gì ảnh hưởng sau khi thực hiện lệnh MOV TMOD,#110010101B. 
Bài 23: Viết chương trình  phát xung vuông 12 KHz ở ngõ ra P1.2 sử dụng Timer0. 
Bài 24: Viết chương trình khởi động cổng nối tiếp của 8051 ở chế độ 8 bit UART. Sau đó thực 

hiện các chương trình con sau: 
a) OUTSTR thực hiện việc gởi một chuỗi ký tự ASCII kết thúc với byte bằng 0 ra cổng 

nối tiếp. Chuỗi ASCII được chứa trong bộ nhớ RAM ngoài có địa chỉ xác định bằng 
giá trị trong thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR, được thiết lập trước khi gọi chương trình 
con. 

b) INLINE nhập một dòng ký tự ASCII kết thúc bằng mã Carriage return (0AH, 0DH) từ 
ngõ vào cổng nối tiếp đặt vào bộ nhớ RAM nội bắt đầu tại địa chỉ 50H. 

c) Viết chương trình sử dụng chương trình con OUTSTR gởi một chuỗi mã ASCII có thể 
hiển thị tới thiết bị kết nối với cổng nối tiếp của 8051. 

Bài 25: Thiết kế mạch tăng số lượng cổng song song của 8051 sử dụng cổng nối tiếp ở chế độ 
thanh ghi dịch. Viết chương trình khởi động cổng nối tiếp của 8051 và cung cấp dữ liệu ra 
cổng trên với tốc độ 10 lần /sec. 

Bài 26: Viết chương trình tìm vị trí bit 1 có trọng số nhỏ nhất trong thanh ghi chứa, nạp vị trí tìm 
được vào thanh ghi R7. Ví dụ A  = 0001000B thì R7 = 4. 
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CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ HỆ  THỐNG CHUYÊN DỤNG VỚI 

VI ĐIỀU KHIỂN 8051 
 
Giới thiệu: 
 Nội dung chương này cung cấp phương pháp thực hiện các hệ thống vi điều khiển cho các ứng 
dụng cụ thể, bằng các ví dụ cụ thể như thiết kế hệ thống đo thông số tín hiệu xung và hệ thống 
truyền dữ liệu nối tiếp. 
 Cũng giống như việc thiết kế các hệ thống vi xử lý chuyên dụng, trước tiên cần phân tích 
nhiệm vụ mà hệ thống cần thực hiện để đưa ra các yêu cầu cụ thể về phần cứng và phần mềm. Sau 
đó từ các yêu cầu cụ thể đó, xây dựng nên sơ đồ phần cứng với các khối mạch chức năng cần 
thiết, tiếp theo thực hiện các giải thuật phần mềm cho chương trình điều khiển, và cuối cùng là 
viết chương trình điều khiển cho hệ thống. 
 Về hệ thống đo thông số tín hiệu xung, trước hết cần hiểu được ý nghĩa của các thông số cần 
đo, tiếp theo tìm hiểu về nguyên tắc đo các thông số đó. Chỉ khi hiểu rõ được nhiệm vụ cần thực 
hiện của hệ thống, chúng ta mới có thể thực hiện được hệ thống vi xử lý thực hiện nhiệm vụ đó. Ở 
đây cần chú ý tới chức năng của timer và cách sử dụng nó trong việc đo lường độ rộng xung. 
Ngoài ra cũng cần tìm hiểu về các LED 7 đoạn và nguyên tắc điều khiển một bộ hiển thị LED 7 
đoạn theo kiểu multiplex. 
 Về hệ thống truyền dữ liệu nối tiếp, trước hết cần hiểu rõ hoạt động của cổng nối tiếp 8051, và 
với phần cứng truyền nhận nối tiếp đã được tích hợp sẵn, trong sơ đồ phần cứng chỉ cần chú ý tới 
việc đổi mức tín hiệu số để phù hợp giữa vi điều khiển và máy tính. Về phần mềm truyền nhận 
trên máy tính cần tìm hiểu cách sử dụng đối tượng MSCOMM trong thư viện MSDN. 
 
7.1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO THÔNG SỐ TÍN HIỆU XUNG 
 
7.1.1. Nguyên tắc đo độ rộng xung 
  Để đo độ rộng xung của xung vuông có chu kỳ nhiệm vụ 50%, có thể thực hiện bằng cách 
đếm số xung chuẩn lồng vào có chu kỳ T0 vào bán kỳ dương của bán kỳ tín hiệu cần đo như trên 
hình 7.1. 
 
 

Bộ tạo xung 
chuẩn 

Bộ đếm Hiển thị kết 
quả. 

AND T0 

Hình 7.1: Nguyên tắc đo độ rộng xung. 

 
 
 
 
 
 
 Trên hình 7.1, cổng AND sẽ cho phép các xung T0 chuyển tới ngõ vào bộ đếm khi xung cần 
đo ở mức cao. Số đếm được trong thời gian xung cần đo mức 1 sẽ tương ứng với độ rộng của nó. 
Giá trị đếm được sẽ được hiển thị để người sử dụng thấy được kết quả đo. Theo nguyên tắc này sẽ 
được độ rộng xung cần đo Tx = N.T0, với T0 là chu kỳ xung chuẩn và N là số xung đếm được. 
Tuy nhiên để đo liên tục thì bộ đếm cần được xoá về 0 trước khi xung cần đo lên mức cao trở lại.  
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7.1.2. Sơ đồ phần cứng của hệ thống đo độ rộng xung bằng vi điều khiển 
Với các hệ thống vi điều khiển việc đếm thời gian cho một xung có thể thực hiện theo hai 

cách: Hoặc có thể sử dụng các chương trình tạo trễ bằng phần mềm, thời gian T0 được thực hiện 
các lệnh. Để thực hiện một lệnh, vi điều khiển cần tốn một khoảng thời gian nhất định, và thông 
thường chúng ta có thể sử dụng các vòng lặp để tạo ra thời gian mong muốn. 
 

 
 

Hình 7.2: Sơ đồ mạch phần cứng máy đo độ rộng xung 
 

Cách thứ 2 có thể sử dụng các bộ định thời (Timer) trong vi điều khiển, khi đó xung cần đếm 
được sử dụng để cho phép timer bắt đầu đếm và số xung chuẩn của hệ thống đếm được trong 
Timer sẽ tương ứng với độ rộng xung cần đo. Sơ đồ phần cứng hệ thống đo độ rộng xung sử dụng 
timer của vi điều khiển 8951 trình bày trên hình 7.2. Trên sơ đồ, tụ C1 và điện trở R1 sử dụng làm 
mạch Reset khi cấp nguồn, khi mới cấp nguồn tụ C1 nạp cấp Vcc vào chân RST (Reset CPU), khi 
tụ nạp đầy chân RST sẽ có mức 0 (ngưng Reset). Tụ C2, C3 và thạch anh Y1 là các linh kiện để 
tạo dao động cho hoạt động của mạch vi điều khiển. J1 là ngõ vào của xung cần đo độ rộng. 8 

 174



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 7: Thiết kế hệ thống chuyên dụng với vi điều khiển 8051 

LED 7 đoạn sử dụng hiển thị giá trị đo được, bộ hiển thị này được điều khiển theo cách Multiplex. 
Để một LED sáng lên một số, cần phải cấp nguồn vào chân CA (Commond Anode) của nó, bằng 
các cấp mức 1 ra đường tương ứng trên cổng P2 làm Transistor dẫn, mặt khác để đoạn LED sáng 
cần cấp mức 1 tới cổng P0 tương ứng để transitor darlington trong IC ULN2803 dẫn, cấp mức 0 
cho đoạn LED đó. 
 
7.1.3. Xây dựng chương trình điều khiển 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhiệm vụ hệ thống thực hiện việc đo độ rộng xung ngõ vào và hiển thị giá trị đo được lện các 

LED 7 đoạn. Có thể chia thành các nhiệm vụ nhỏ như sau: 

Khởi động Timer 
P3.2 = input 

Sai  

Hình 7.3. Giải thuật chương trình chính hệ thống đo độ rộng xung. 

Start 

P3.2 = 0 ? 

Lưu số đếm được trong 
Xoá bộ đếm về 0 

Đúng 

 Call HEX to DEC 

Call DEC to LED7 code 

Call Display 

- Khởi động bộ định thời ở chế độ đếm 16 bit xung chuẩn bên trong chip cho phép và 
ngưng đếm từ bên ngoài. Khi khởi động xong bộ đếm sẽ bắt đầu đếm lên khi chân INT0 
ở mức cao. 

- Giám sát ngõ vào INT0, khi bằng 0 bộ đếm ngưng đếm thí giá trị đếm được chính là độ 
rộng xung cần đo tính bằng μsec. Lấy giá trị này lưu vào biến để chuẩn bị hiển thị. Nếu 
chân này chưa bằng 0 thì chuyển qua chương trình hiển thị. 

- Giá trị đếm được là số HEX cần phải đổi ra giá trị thập phần tương ứng. 
- Để thấy được trên LED cần đổi giá trị thập phân ra mã LED 7 đoạn. 
- Hiển thị lên LED. 
Giải thuật cho chương trình có thể biểu diễn trên hình 7.3. Trên sơ đồ giải thuật các công việc: 

Đổi giá trị thập lục phân ra thập phân, đổi giá trị thập phân ra mã LED 7 đoạn và hiển thị là các 
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nhiệm vụ khá phức tạp nên được tách thành các chương trình con. Việc tách chương trình con làm 
cho thuật toán dễ hiểu hơn và chương trình dễ kiểm soát gỡ rối hơn khi thực hiện chương trình. 

Để đổi số thập lục phân thành số thập phân, do số thập lục phân 16 bit lớn nhất là FFFFH = 
65535, nên có thể sử dụng giải thuật chia cho 10000, sau đó lấy số dư còn lại chia cho 1000, lấy 
số dư chia tiếp cho 100, lấy số dư cần lại chia tiếp cho 10 và cuối cùng số dư còn lại sẽ là hàng 
đơn vị. Giải thuật chương trình con này có thể mô tả trên hình 7.4. với X là số Hex cần đổi. Tuy 
nhiên tập lệnh của 8051 không có lệnh chia 16 bit, vì vậy việc chia này có thể thực hiện bằng 
phép trừ nhiều lần. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để đổi giá trị thập phân ra mã LED 7 đoạn có thể sử dụng phương pháp tra bảng dữ liệu. 

Trước hết cần định nghĩa một bảng dữ liệu với 10 mã LED 7 đoạn tương ứng với các số thập phân 

Hình 7.4. Giải thuật chương trình đổi HEX ra DEC. 

X/10000= ChucNgan 
Dư = D1 

Sai  

Start 

X≥10000 ? 
?

Đúng 

D1≥1000 ? 
?

D1/1000= Ngan 
Dư = D2 

Đúng 

Sai  

D2≥100 ? 
?

D3≥10 ? 
?

D2/100= Tram 
Dư = D3 

D2/10= Chuc 
Dư = DonVi 

Sai  

Đúng  

Ret 
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từ 0 tới 9, các mã này được sắp xếp theo trình tự tăng dần của các số thập phân tương ứng với nó 
trong bảng dữ liệu. Số thập cần đổi phải được tách riêng rẽ ra từng chữ số, nếu địa chỉ đầu bảng là 
X thì địa chỉ (X+i) sẽ chứa mã LED 7 đoạn tương ứng với số thập phân i. Công việc này có thể 
thực hiện dễ dàng bằng chế độ địa chỉ chỉ số @A+DPTR, với DPTR là địa chỉ đầu bảng dữ liệu và 
A là số thập phân cần đổi. 

Để hiển thị, với 8 LED 7 đoạn có thể khai báo 8 biến trong bộ nhớ chứa 8 mã cần hiển thị. 
Chương trình hiển thị có thể thực hiện bằng một vòng For 8 lần, trong mỗi vòng sẽ gửi mã hiển 
thị ra cổng 1 và gửi mã chọn LED ra cổng 2. Giải thuật chương trình con này mô tả trên hình 7.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với các giải thuật đã xây dựng chương trình phần mềm bằng hợp ngữ cho hệ thống có thể viết 

như sau: 

Hình 7.5. Giải thuật chương trình con hiển thị dữ liệu. 

i = 0? 
?

Sai  

Đúng  

Ret

Start

i=8 
Position = 00000001B 

7Code=địa chỉ đầu bảng 
hiển thị 

Port2=Position 
Port1=7Code[i] 

i=i-1 
Quay trái Position 

 
:Chương trình chính 

ORG 0 
HEX1 EQU 10H 
HEX2 EQU 11H 
MOV TMOD,#00001001B  ;Khởi động Timer cho phép từ bên ngoài, chế độ timer 1. 
MOV SP,#30H     ;Khởi động đỉnh ngăn xếp tại địa chỉ 30h 
SETB P3.2      ;Khởi động chân P3.2 là ngõ vào 
MOV 08H,#00H    ;Khởi động 8 ô nhớ hiển thị giá trị LED không sáng. 
MOV 09H,#00H 
MOV 0AH,#00H 
MOV 0BH,#00H 
MOV 0CH,#00H 
MOV 0DH,#00H 
MOV 0EH,#00H 
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MOV 0FH,#3FH    ;Đèn thấp nhất khi khởi động sáng số 0 
CONT: JB P3.2 DISP     ;P3.2 = 1 hiển thị dữ liệu 

MOV HEX1,TL    ;Lưu dữ liệu của bộ đếm timer 
MOV HEX2,TH 
MOV TL,#0     ;Xoá bộ đếm  
MOV TH,#0 
ACALL HEXtoDEC    ;Gọi chương trình đổi ra giá trị thập phân 
ACALL DECtoLED7   ;Gọi chương trình đổi ra giá trị hiển thị 

DISP:   ACALL DISPLAY    ;Gọi chương trình con hiển thị 
  SJMP CONT 
;Chương trình con đổi số HEX ra số DEC 
ChucNgan EQU 20H 
Ngan  EQU 21H 
Tram  EQU 22H 
Chuc  EQU 23H 
Donvi  EQU 24H  
HEXtoDEC:  MOV ChucNgan,#0 

MOV Ngan,#0 
MOV Tram,#0 
MOV Chuc,#0 
MOV DonVi,#0 

TinhChucNgan:    CJNE HEX2,#HIGH(10000),CN1  ;Kiểm tra số HEX có lớn hơn 10000 
      CJNE HEX1,#LOW(10000),CN2  ;Bằng thì tính hàng chục ngàn. 

TinhChucNgan1:  MOV SoTruHi,#High(10000) 
     MOV SoTruLo,#Low(10000)  

    ACALL CHIA      ;Tính giá trị hàng chục ngàn  
INC ChucNgan       ;Được 1 lần chục ngàn 
SJMP TinhChucNgan    ;Tiếp tục so sánh với 10000. 

CN2:      JNC TinhChucNgan1    ;Byte cao bằng byte thấp lớn hơn HEX>10000  
SJMP TinhNgan      ;Byte cao bằng byte thấp nhỏ hơn HEX<10000 

CN1:      JNC TinhChucNgan1    ;byte cao lớn hơn thì HEX>10000 
TinhNgan:     CJNE HEX2,#HIGH(1000),N1  ;HEX<10000 thì Kiểm tra số HEX > 1000 ? 

CJNE HEX1,#LOW(1000),N2  ;Bằng thì tính hàng ngàn 
TinhNgan1:   MOV SoTruHi,#High(1000)    
                       MOV SoTruLo,#Low(1000)  

    ACALL CHIA      ;Tính giá trị hàng chục ngàn  
INC Ngan        ;Được 1 lần ngàn 
SJMP TinhNgan      ;Tiếp tục so sánh với ngàn. 

N2:       JNC TinhNgan1              ;Byte cao bằng byte thấp lớn hơn HEX>1000  
SJMP TinhTram      ;Byte cao bằng byte thấp nhỏ hơn HEX<1000 

N1:          JNC TinhNgan1       ;byte cao lớn hơn thì HEX>1000 
TinhTram:     CJNE HEX2,#HIGH(100),T1  ;HEX<1000 thì Kiểm tra số HEX > 100 ? 

CJNE HEX1,#LOW(100),T2  ;Bằng thì tính hàng trăm 
TinhTram1:   MOV SoTruHi,#High(100)    
                       MOV SoTruLo,#Low(100)  

    ACALL CHIA      ;Tính giá trị hàng trăm  
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INC Tram        ;Được 1 lần trăm 
SJMP TinhTram      ;Tiếp tục so sánh trăm 

T2:       JNC TinhTram1              ;Byte cao bằng byte thấp lớn hơn HEX>100  
SJMP TinhChuc      ;Byte cao bằng byte thấp nhỏ hơn HEX<100 

T1:          JNC TinhTram1       ;byte cao lớn hơn thì HEX>100 
TinhChuc:     CJNE HEX2,#HIGH(10),C1  ;HEX<100 thì Kiểm tra số HEX > 10 ? 

CJNE HEX1,#LOW(10),C2   ;Bằng thì tính hàng chục 
TinhChuc1:   MOV SoTruHi,#High(10)    
                       MOV SoTruLo,#Low(10)  

    ACALL CHIA      ;Tính giá trị hàng chục 
INC Chuc       ;Được 1 lần chục 
SJMP TinhChuc      ;Tiếp tục so sánh chục 

C2:       JNC TinhChuc1              ;Byte cao bằng byte thấp lớn hơn HEX>10  
SJMP TinhDonVi     ;Byte cao bằng byte thấp nhỏ hơn HEX<10 

C1:          JNC TinhChuc1       ;byte cao lớn hơn thì HEX>10 
TinhDonVi:    MOV DonVi,HEX1     ;Số dư cuối cùng còn lại là hàng đơn vị. 
        RET  
;Chương trình con chia 16 bit 
CHIA:           CLR C        ;Xoá cờ C để sử dụng lệnh trừ có nhớ 

MOV A,HEX1 
SUBB A,SoTruLo     ;Trừ byte thấp trước 
MOV HEX1,A      ;Số dư chứa trở lại HEX1 
MOV A,HEX2        
SUBB A,SoTruHi     ;Trừ byte cao 
MOV HEX2,A 
RET          

;Chương trình con hiển thị dữ liệu 
DISPLAY: MOV R0,#00000001B   ;Mã chọn LED bit 1 ở D7 chọn LED bên trái nhất 

MOV R1,#08H     ;R1 giữ địa chỉ đầu vùng nhớ hiển thị 
MOV R2,#08H     ;R2 đếm số vòng lặp hiển thị (8 led) 

D1:   MOV P1,R0     ;Đưa mã chọn vị trí LED sáng ra cổng 1 
MOV P2,@R1     ;Cấp mã hiển thị ra cổng 2 
MOV P2,#0     ;Xoá mã vừa hiển thị để không sáng qua LED kế 
RR R0       ;Chọn LED kế tiếp 
INC R1      ;Chọn mã hiển thị kế tiếp 
DJNZ R2,D1     ;Lặp lại khi chưa hết 8 vòng 
RET 

; Chương trình con đổi giá trị thập phân ra mã LED 7 đoạn 
DECtoLED7:     MOV R0,#20H   ;R0 giữ địa chỉ đầu vùng nhớ chứa giá trị số thập phân 

MOV R1,#08H   ;R1 chứa địa chỉ bắt đầu vùng nhớ chứa mã hiển thị 
TIEP:     MOV A,@R0    ;A chứa số thập phân cần đổi 

ACALL CONV   ;Gọi chương trình con đổi ra mã LED 
MOV @R1,A    ;Cất mã LED đổi xong vào vùng nhớ hiển thị 
INC R0     ;Đổi số thấp phân kế tiếp 
INC R1     ;Ô nhớ hiển thị kế tiếp 
CJNE R0,#25H,TIEP  ;Nếu chưa hết số cần đổi thì tiếp tục  
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RET 
 
;Chương trình con tra bảng đổi giá trị thấp phân 1 chữ số ra mã LED 7 đoạn 

ORG 500H 
LED7: DB 3FH, 03H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ;Bảng mã LED 7 đoạn 
CONV:  MOV DPTR,#500H ;DPTR giữ địa chỉ đầu bảng, A giữ số thập phân cần đổi mã. 
   MOVC A,@A+DPTR  ; A sẽ bằng mã LED tương ứng với số thập phân cần đổi 
   RET 

Với chương trình trên, xung đo có độ rộng lớn nhất là 216 μsec do bộ đếm của Timer chỉ có 16 
bit. Bộ hiển thị chỉ sáng nhiều nhất 5 đèn (từ hàng chục ngàn đến hàng đơn vị). Để đo được các 
xung có độ rộng lớn hơn cần sử dụng thêm các thanh ghi bên ngoài, khi bộ đếm Timer tràn có thể 
tăng thanh ghi này lên 1, nếu cần khi thanh ghi thứ nhất tràn có thể tăng giá trị trong thanh ghi thứ 
2 …. Tuy nhiên chương trình đổi Hexadacimal ra Decimal cần đổi tới hàng trăm ngàn, hàng tỷ … 

 
VCC

VCC

VCC

VCC

LED0

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED0
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7

KEY0
KEY1
KEY2
KEY3
KEY4
KEY5
KEY6
KEY7

KEY0

KEY1

KEY2

KEY3

KEY4

KEY5

KEY6

KEY7

KEY5

KEY1

KEY2

KEY0

KEY3

KEY4

KEY7

KEY6

C1
0.1uF
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U2

MAX232

1
3
4
5

16
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2
6
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9
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10
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8
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7
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C1-
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V
C

C
G
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R1OUT

R2OUT
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T2IN
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R2IN
T1OUT
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KEY-8
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D4
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D3
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R
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D7
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D6
LED
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R
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33pF

+ C8

10uF
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40
20
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9

1
2
3
4
5
6
7
8
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11
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15 16

17
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22
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28
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P37 (RD)
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1
2
3
4
5
6
7
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9
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R4
R
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R
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R
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R
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R
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R

+
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+
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Hình 7.6: Sơ đồ kết nối phần cứng cho hệ thống truyền dữ liệu với máy tính. 
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7.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU NỐI TIẾP. 
 
7.2.1. Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống vi điều khiền truyền dữ liệu nối tiếp. 

Phần này mô tả việc thực hiện một hệ thống vi điều khiển 8051 truyền dữ liệu với máy tính 
bằng cổng nối tiếp. Với vi điều khiển dữ liệu nối tiếp được truyền ra đường TxD và nhận vào 
bằng đường RxD trên cổng 3, tương ứng với máy vi tính dữ liệu ngõ nhận dữ liệu là RxD và 
truyền bằng TxD của cổng COM. Sơ đồ kết nối phần cứng cho công việc này trình bày trên hình 
7.6. Trên hình vẽ, do mức logic của vi điều khiển là 0V cho mức 0 và +5V cho mức 1, còn đối với 
cổng RS232 của máy tính thì mức 0 tương ứng là -12V và mức 1 là +12V, nên cần một mạch 
chuyển mức logic MAX232. Để dễ dàng kiểm tra việc truyền nhận dữ liệu giữa 2 hệ thống, mạch 
sử dụng thêm 8 LED đơn nối tới cổng 2 để hiển thị dữ liệu truyền xuống từ máy tính, và 8 nút 
nhấn để dữ liệu từ nó lên máy tính. Tức là dữ liệu nhận được sẽ chuyển thẳng tới các LED, bit 1 
sẽ làm LED tương ứng sáng, trạng thái các nút nhấn sẽ được chuyển lên máy tính, nút nào nhấn sẽ 
làm bit tương ứng với nó bằng 0. 
 
7.2.2. Xây dựng chương trình điều khiển. 

Việc xây dựng chương trình điều khiển cho hệ thống bao gồm hai bộ chương trình: Một 
chương trình chạy trên hệ thống vi xử lý 8051 và một chương trình chạy trên máy tính PC. Sau 
đây sẽ lần lượt trình bày việc xây dựng chương trình hợp ngữ cho 8051 và chương trình Visual 
Basic chạy trên máy tính. 
 
7.2.2.1.Chương trình cho hệ thống vi điều khiển. 

Chương trình chạy trên vi điều khiển thực hiện các công việc chính như sau:  
- Khởi động cồng nối tiếp hoạt động ở chế độ thích hợp. 
- Nhận dữ liệu từ máy tính cung cấp tới cổng 2 làm sáng các LED 
- Nhận dữ liệu từ các phím nhấn và truyền lên máy tính. 
Giải thuật chương trình chính khá đơn giản được mô tả trên hình 7.7. Trong giải thuật này các 

công việc truyền nhận dữ liệu được chia nhỏ thành các chương trình con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.7. Giải thuật chương trình truyền nhận dữ liệu cổng nối tiếp. 

Start

Khởi động cổng nối tiếp: 
- Truyền UART 8 bit 
- 1 stop bit, Tốc độ timer
Khởi động cổng 0 input

Lấy dữ liệu từ các phím nhấn. 
Gọi chương trình con truyền dữ liệu.

Gọi chương trình con nhận dữ liệu 
Gửi dữ liệu ra cổng LED 
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Với cổng nối tiếp của 8051, để truyền dữ liệu chỉ việc ghi nó tới thanh ghi SBUF, tuy 
nhiên nếu dữ liệu trước đó trong SBUF chưa được truyền xong mà một dữ liệu mới đã được 
ghi tới sẽ làm mất dự liệu truyền. Để giải quyết vần đề này có thể kiểm tra cờ truyền TI, khi 
cờ này được lập dữ liệu đã được truyền xong, lúc này có thể gih tới SBUF một dữ liệu mới. 

Tương tự như vậy, khi nhận dữ liệu có thể kiểm tra cờ RI, nếu cờ này bằng 1 có thể đọc 
một dữ liệu mới từ SBUF. Giải thuật các chương trình truyền nhận dữ liệu trên cổng nối tiếp 
8051 mô tả trên các hình 7.8 và 7.9.                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với các sơ đồ giải thuật trên chương trình truyền nhận dữ liệu cho hệ thống 8051 bằng 

hợp ngữ như sau: 
ORG 0 
MOV TH1,#0F9H   ; Sử dụng Timer 1 xác định tốc độ truyền 9600 baud với 
MOV TMOD,#00100000B; thạnh anh 12 MHz, Timer 1 ở chế độ 2 
SETB TR1     ;Cho phép Timer1 chạy 
MOV SCON,#00001001B ;Khởi động cổng nối tiếp chế độ 1, UART 8 bit. 

TI = 1? 
?

Sai  

Đúng  

  Start

Ghi dữ liệu tới SBUF 

  End

Hình 7.8: Lưu đồ chương trình truyền dữ liệu nối tiếp bằng 8051 

RI = 1? 
?

Sai  

Đúng  

  Start

Đọc dữ liệu từ SBUF 

  End

Hình 7.9: Lưu đồ chương trình nhận dữ liệu nối tiếp bằng 8051 

TIEP:  CALL NHAN    ;Gọi chương trình nhận dữ liệu 
MOV P2,A     ;Gửi dữ liệu nhận được ra cổng 2. 
MOV A,P0     ;Lấy giá trị từ công tắc vào A 
CALL TRUYEN   ;Gọi chương trình truyền dữ liệu 
SJMP TIEP 
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;Chương trình con truyền dữ liệu 
TRUYEN: JNB TI,THOAT    ;Nếu TI = 0 thì chuyển qua nhận dữ liệu 

MOV SBUF,A    ; 
THOAT:    RET 
 
;Chương trình con nhận dữ liệu 
NHAN:      JNB RI,TRUYEN   ;RI = 0 chuyển qua truyền 

MOV A,SBUF    ;Đọc dữ liệu vào thanh ghi A 
RET 

 
7.2.2.2. Chương trình truyền nhận dữ liệu trên máy tính. 
 Chương trình truyền nhận dữ liệu trên máy tính được việt bằng Visual Basic với chức năng 
truyền nhận sử dụng thư viện MsComm như sau: 
 
Option Explicit 
Dim LEDs As Integer 
Dim Switches() As Byte 
Dim sData As String 
Dim temp As String 
Dim Button As Integer 
Dim PB0 As Integer 
Dim PB1 As Integer 
Dim PB2 As Integer 
Dim PB3 As Integer 
Dim PB4 As Integer 
Dim PB5 As Integer 
Dim PB6 As Integer 
Dim PB7 As Integer 
 
Private Sub About_Click() 
        frmAbout.Show 
End Sub 
 
Private Sub Check9_Click() 
If Check9.Value = 0 Then 
PB0 = 0 
Check9.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check9.Value = 1 Then PB0 = 1 
Check9.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Check10_Click() 
If Check10.Value = 0 Then 
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PB1 = 0 
Check10.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check10.Value = 1 Then PB1 = 2 
Check10.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Check11_Click() 
If Check11.Value = 0 Then 
PB2 = 0 
Check11.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check11.Value = 1 Then PB2 = 4 
Check11.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Check12_Click() 
If Check12.Value = 0 Then 
PB3 = 0 
Check12.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check12.Value = 1 Then PB3 = 8 
Check12.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Check13_Click() 
If Check13.Value = 0 Then 
PB4 = 0 
Check13.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check13.Value = 1 Then PB4 = 16 
Check13.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Check14_Click() 
If Check14.Value = 0 Then 
PB5 = 0 
Check14.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check14.Value = 1 Then PB5 = 32 
Check14.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
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End Sub 
 
Private Sub Check15_Click() 
If Check15.Value = 0 Then 
PB6 = 0 
Check15.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check15.Value = 1 Then PB6 = 64 
Check15.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
Private Sub Check16_Click() 
If Check16.Value = 0 Then 
PB7 = 0 
Check16.BackColor = QBColor(10) 
ElseIf Check16.Value = 1 Then PB7 = 128 
Check16.BackColor = QBColor(12) 
End If 
Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
    Dim bytInput() As Byte 
    Dim bytElement As Byte 
    Dim iX As Long 
    Dim iY As Long 
    Dim iL As Long 
    Dim sResult As String 
    Dim sData As String 
    Dim i As String 
LEDs = PB0 + PB1 + PB2 + PB3 + PB4 + PB5 + PB6 + PB7 
MSComm1.Output = Chr$(LEDs) 
Switches = MSComm1.Input 
Text1.Text = LEDs 
Text2.Text = Chr$(LEDs) 
        iX = UBound(Switches(), 1) 
        For iY = 0 To iX    
            bytElement = Switches(iY)                                           'Get Single Byte Element 
            sData = Chr$(bytElement)                                            'and Its Character 
            For iL = 1 To 8                                                              'Iterate Each Bit of the Byte          
           sResult = Abs((BitOn((bytElement), iL))) & sResult 
           Text3.Text = sResult 
           i = Mid(sResult, 8, 1) 
           If i = "0" Then 
           Shape1.FillColor = QBColor(12) 
           Else: Shape1.FillColor = QBColor(10) 
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           End If          
           i = Mid(sResult, 7, 1) 
           If i = "0" Then 
           Shape2.FillColor = QBColor(12) 
           Else: Shape2.FillColor = QBColor(10) 
           End If           
           i = Mid(sResult, 6, 1) 
           If i = "0" Then 
           Shape3.FillColor = QBColor(12) 
           Else: Shape3.FillColor = QBColor(10) 
           End If            
           i = Mid(sResult, 5, 1) 
           If i = "0" Then 
           Shape4.FillColor = QBColor(12) 
           Else: Shape4.FillColor = QBColor(10) 
           End If            
           i = Mid(sResult, 4, 1) 
           If i = "0" Then 
           Shape5.FillColor = QBColor(12) 
           Else: Shape5.FillColor = QBColor(10) 
           End If          
           Next 
        Next 
        End Sub 
 
Function BitOn(Number As Long, Bit As Long) As Boolean 
    Dim iX As Long 
    Dim iY As Long 
        iY = 1 
        For iX = 1 To Bit - 1 
            iY = iY * 2 
        Next 
        If Number And iY Then BitOn = True Else BitOn = False 
End Function 
 
Private Sub com1_Click() 
      If MSComm1.PortOpen = True Then 
         MSComm1.PortOpen = False 
         MSComm1.CommPort = 1 
         MSComm1.PortOpen = True 
      End If 
End Sub 
 
Private Sub com2_Click() 
      If MSComm1.PortOpen = True Then 
         MSComm1.PortOpen = False 
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         MSComm1.CommPort = 2 
         MSComm1.PortOpen = True 
      End If 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
        Call Command1_Click 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
LEDs = Hex(0) 
On Error GoTo Errorhandler 
   If MSComm1.PortOpen = False Then     'if comport is disabled.... 
      MSComm1.PortOpen = True           ' enable it. 
   End If 
    Timer1.Interval = 100               ' Set Timer interval. 
    Text3.Text = "00011111" 
Exit Sub 
 
Errorhandler: 
If Err = 8005 Then          'if COM1 port is open then... 
    com2.Value = True       'check the 2th option button 
    MSComm1.CommPort = 2    'change to COM2 port 
    Resume                  'return 
End If 
End Sub 
 Giao diện chương trình khi chạy như trên hình 7.10. 
 

 
 

Hình 7.10: Giao diện chương trình truyền dữ liệu nối tiếp trên máy tính. 
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Tóm tắt chương: 
• Nguyên tắc đo độ rộng xung là dùng xung cần đo để mở cổng cho một xung chuẩn cung 

cấp cho bộ đếm, và dựa vào số xung chuẩn đếm được có thể xác định được độ rộng xung 
cần đo. 

• Khi sử dụng 8051, xung chuẩn sẽ được cấp từ bộ dao động nội, bộ đếm sẽ sử dụng bộ đếm 
timer và xung cần đo sẽ được cấp tới ngõ vào INT để cho phép bộ đếm bắt đầu đếm lên, 
như vậy timer cần được khởi động ở chế độ cho phép chạy từ bên ngoài (GATE=1). Xung 
đếm được khi ngõ vào cho phép hết mức 1 sẽ dưới dạng số HEX, biểu diễn cho độ rộng 
xung tính bằng μsec. Để hiển thị giá trị này trước hết cần đổi ra giá trị thập phân tương 
ứng. Tiếp theo, cần phải đổi các số thập phân cần hiển thị ra mã LED 7 đoạn để cung cấp 
tới bộ hiển thị. Để đổi từ HEX ra thập phân có thể chia liên tiếp cho 10000, 1000, 100 và 
10, các thương số tương ứng sẽ là hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, và 
số dư cuối cùng còn lại sẽ là hàng đơn vị. Để đổi ra mã LED 7 đoạn có thể dùng cách tra 
bảng với chế độ địa chỉ tương đối chỉ số sử dụng DPTR. Chương trình hiển thị sẽ quét các 
LED theo kiểu multiplex, chương trình sẽ tuần tự cung cấp mã chọn LED (tại một thời 
điểm chỉ chọn 1 LED) ra một cổng, và mã hiển thị lên LED đó ra cổng còn lại của 8051. 
Các LED sẽ tuần tự được hiển thị. Nếu chương trình quét LED được gọi lại trong một thời 
gian ngắn, toàn bộ các LED sẽ sáng do mắt không thấy được tốc độ sáng tắt rất nhanh của 
các LED. 

• Hệ thống truyền dữ liệu nối tiếp thực hiện việc truyền nhận dữ liệu giữa máy tính và hệ 
thống 8051. Ở hệ thống 8051 khối truyền nhận nối tiếp đã được tích hợp sẵn, nhưng mức 
tín hiệu truyền nhận là 0V cho mức 0, và 5V cho mức 1, với cổng COM máy tính là -12V 
cho mức 0 và +12V cho mức 1. Vì vậy cần sử dụng IC MAX232 để chuyển đổi giữa hai 
mức logic này. Về phần mềm cần phải khởi động khung truyền nhận và tốc độ truyền 
nhận dữ liệu của 8051 và máy tính giống nhau. Với 8051 có thể ghi giá trị thích hợp vào 
thanh ghi SMOD, với máy tính dùng các lệnh của MSCOMM. 

BÀI TẬP: 
Bài 1: Thiết kế hệ thống đếm số người vào một sân vận động đi qua một cửa quay. Giả sử rằng 

cảm biến cửa quay được nối với Timer1 sẽ phát ra một xung khi có một người đi qua, 
cổng P1.7 được nối tới 1 đèn báo, đèn sẽ sáng khi cổng được cung cấp mức 1. Viết 
chương trình bật sáng đèn khi người thứ 10000 đi qua cổng. 

Bài 2: Thiết kế phần cứng và giải thuật phần mềm một đồng hồ điện tử sử dụng timer của 8051 
với nguồn xung chuẩn bên trong chạy với thạch anh 12 MHz. 

Bài 3: Thiết kế giao tiếp bàn phím ma trận 4x4 và màn hình 8 led 7 đoạn với 8051 với chế độ bộ 
nhớ trong. Thiết kế mạch cung cấp tín hiệu ngắt định thời sau mỗi 20 msec. 

a) Viết chương trình quét bàn phím đổi thành mã hiển thị led 7 đoạn cất vào bộ nhớ. 
b) Viết chương trình ngắt  hiển thị 8 ô nhớ lên màn hình led 7 đoạn. 

Bài 4: Thiết kế hệ thống vi điều khiển nhận tín hiệu quay số trên một điện thoại hiển thị lên các 
LED 7 đoạn (tối đa 10 số). 

Bài 5: Thiết kế hệ thống vi điều khiển đóng mở đèn giao thông trên một ngã tư tự động với các 
thời gian sáng đèn đỏ, xanh, vàng định trước. 

Bài 6: Thiết kế hệ thống đo và hiển thị nhiệt độ bằng vi điều khiển 8051. 
Bài 7: Thiết kế bộ đếm sản phẩm chạy trên một băng tải bằng vi điều khiển 8051. 
Bài 8: Thiết kế hệ thống vi xử lý đo tốc độ quay của một động cơ với ngõ vào là một cảm biến tốc 

độ (rotting encoder). 
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CHƯƠNG VIII:  VI ĐIỀU KHIỂN 32 BIT MC68332 
 
Giới thiệu: 
 Chương này giới thiệu về một trong các bộ vi điều khiển 32 bit có cấu hình rất mạnh là 
MC68332. Trước hết cần quan tâm tới các tính năng có thể hỗ trợ của vi điều khiển này, nó bao 
gồm các khối chức năng nào và có nhiệm vụ gì trong hoạt động của hệ thống. Cần đặc biệt quan 
tâm tới các tính năng hỗ trợ điều khiển rất mạnh của khối TPU. Các chức năng truyền dữ liệu nối 
tiếp của QSM, đặc biệt là chức năng truyền theo chuẫn SPI chưa được đề cập tới trong chương 
trình. Ngoài ra về phần cứng cần quan tâm tới các thanh ghi trong vi điều khiển, chức năng sử 
dụng của chúng để dễ dàng hơn khi lập trình. 
 Lập trình cho vi điều khiển MC68332 cũng giống như đối với 8051 hay 80286, trước hết cần 
chú ý tới các lệnh gợi nhớ. Để dễ dàng ghi nhớ tập lệnh cần chia thành các nhóm lệnh với các 
chức năng chung, và đặc biệt chú ý tới cách viết lệnh khác so với các vi xử lý vi điều khiển họ 
Intel, ngoài ra còn cần chú ý tới cách chỉ thị độ dài dữ liệu trong lệnh. 
 Khung chương trình hợp ngữ viết cho MCU68332, trước hết cần khởi động cho các ngoại lệ 
(bao gồm cả các ngắt). Nếu không sử dụng ngắt ít nhất cũng phải khởi động các giá trị cho các 
thanh ghi SP và PC trong ngoại lệ reset. Sau khi khởi động ngoại lệ cần khởi động cần khởi động 
thanh ghi trạng thái của CPU. Sau khi khởi động xong CPU, tiếp theo cần khởi động cho các 
thanh ghi của SIM, cuối cùng có thể thực hiện các lệnh của chương trình. Tuy nhiên nếu sử dụng 
các khối chức năng của MCU, cần phải viết các đoạn chương trình khởi động chúng và nếu sử 
dụng ngắt cần viết các chương trình ngắt. 
 
8.1.  CẤU TRÚC CHỨC NĂNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA 

MC68332 
 
 Sơ đồ khối phần cứng MC68332 như trên hình 8.1 bao gồm các khối chức năng như: 

Mô đun tích hợp hệ thống (SIM – System Integrated Module): Khối này thực hiện các tính 
năng như:  

- Hỗ trợ các tín hiệu giao tiếp BUS bên ngoài. 
- Cung cấp các ngõ ra chọn mạch (Chip select) có thể lập trình được. 
- Cung cấp các logic bảo vệ hệ thống. 
- Có các bộ định thời Watchdog, bộ giám sát clock và bộ giám sát hệ thống. 
- Có khối dao động tạo xung clock với thạch anh 32.768 MHz tiêu thụ nguồn thấp. 
- Có khối chức năng chạy thử nghiệm (Test/Debug) làm công cụ phát triển phần mềm cho 

người sử dụng hệ thống. 
- Hai cổng vào ra 8 bit hai chức năng. 
- Một cổng ra 7 bit hai chức năng. 

Bộ vi xử lý (CPU - Central Processing Unit): MCU68332 sử dụng CPU 32 bit với các tính 
năng như: 

- Có khả năng tương thích hướng lên, các phần mềm không cần sửa đổi vẫn thực hiện 
được. 

- Có các lệnh mới chuyên dụng cho chức năng điều khiển. 
- Có khả năng quản lý bộ nhớ ảo. 
- Có chế độ lặp các lệnh. 
- Có chức năng sử dụng các bảng do tìm (Lookup Table) và lệnh đưa vào. 

 189



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 8: Vi điều khiển 32 bit MC68332 

- Cải tiến các tính năng xử lý ngoại lệ cho chức năng điều khiển. 
- Hỗ trợ cho lập trình ngôn ngữ bậc cao. 
- Chức năng dò tìm thay đổi điều khiển của chương trình. 
- Có chế độ tạo điểm dừng bằng phần cứng và chế độ nền. 

 
 

Hình 8.1: Sơ đồ khối MC68332. 
 

Bộ xử lý thời gian (TPU – Time Procesor Unit): Là bộ xử lý chuyên dụng hoạt động độc lập 
với bộ vi xử lý 32 bit có các tính năng như: 

- 16 kênh độc lập có thể lập trình được. 
- Một kênh bất kỳ có thể thực hiện hàm định thời bất kỳ. 
- Hai thanh ghi đếm định thời có bộ chia trước có thể lập trình. 
- Mức ưu tiên cho các kênh có thể lập trình được. 
Mô đun nối tiếp có hàng đợi (QSM – Queued Serial Module) 
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- Giao tiếp nối tiếp tốc độ cao. 
- Giao tiếp nối tiếp có hàng đợi. 
- Một cổng nối tiếp hai chức năng 
Mô đun RAM có thể sử dụng làm bộ nhớ mô phỏng cho bộ xử lý thời gian (TPURAM) 
- Dung lượng 2KB RAM tĩnh. 
- Có thể sử dụng làm bộ nhớ RAM thông thường hoặc bộ nhớ RAM chứa mã vi chương 

trình cho TPU. 
Bản đồ địa chỉ bộ nhớ: Bản đồ bộ nhớ hệ thống được mô tả trên hình 8.2, 2KB RAM (RAM 

array) được định vị bằng các thanh ghi địa chỉ cơ sở trong khối RAM điều khiển (TPURAM 
CONTROL). 
 BUS kết nối các mô đun (IMB – InterModule BUS): là loại BUS chuẩn, nó bao gồm các 
mạch hỗ trợ quá trình xử lý ngoại lệ, phân chia không gian địa chỉ bộ nhớ, phân bố các mức ngắt 
và các vector ngắt. Các mô đun trong MC68332 liên lạc với nhau và với các thiết bị kết nối bên 
ngoài bằng IMB. IMB của MC68332 có 24 đường địa chỉ và 16 đường dữ liệu. 

 

 
 

Hình 8.2: Bản đồ bộ nhớ của MCU68332. 
 
8.2.  MÔ ĐUN TÍCH HỢP HỆ THỐNG (SIM-SYSTEM INTEGRATED MODULE) 
 

Mô đun tích hợp hệ thống bao gồm 5 khối chức năng thực hiện các chức năng: khởi động, 
khởi tạo, cấu hình cho các khối chức năng và truy cập BUS ngoài như mô tả trên hình 8.3. 
 Khối bảo vệ và định cấu hình cho hệ thống điều khiển MCU thiết lập các cấu hình và các chế 
độ hoạt động. Khối này còn cung cấp BUS và giám sát các phần mềm Wachdog. 
 Bộ tạo cclock sẽ cung cấp clock cho hoạt động của SIM, các khối mạch khác và các thiết bị 
bên ngoài. Ngoài ra nó còn có bộ tạo chu kỳ ngắt hỗ trợ việc thực hiện các chương trình ngắt theo 
giới hạn thời gian nhất định. 
 Khối giao tiếp BUS ngoài xử lý việc truyền thông tin giữa mô đun IBM và không gian địa chỉ 
bên ngoài. 
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 Khối chọn chip cung cấp 11 tín hiệu chọn chip đa dung và 1 tín hiệu chọn ROM khởi động 
(boot ROM). Cả hai nhóm tín hiệu chọn này đều tạo ra cùng với các thanh ghi địa chỉ cơ sở và các 
thanh ghi lựa chọn. 
 Khối kiểm tra hệ thống bao gồm các khối mạch phần cứng cần thiết cho việc chạy kiểm tra 
MCU. Nó thực hiện các thử nghiệm cho các chức năng thực hiện trong nhà máy mà không hỗ trợ 
cho các ứng dụng bình thường. 
 Các thanh ghi điều khiển của SIM bao gồm 128 byte như mô tả trong bảng 8.1. Các thanh ghi 
không sử dụng (Not Use) khi đọc sẽ trả về giá trị bằng 0. Trong cột (ACCESS) chữ S chỉ thị thanh 
ghi chỉ được truy cập ở mức giám sát “Suppervisor”, chữ S/U chỉ thị thanh ghi có thể truy xuất ở 
mức giám sát “Supervisor” hoặc mức người sử dụng “User” tuỳ theo trạng thái của bit SUPV 
trong thanh ghi SIMCR. 

 

 
 

Hình 8.3: Mô đun tích hợp hệ thống SIM. 
 

Bảng 8.1: Các thanh ghi điều khiển của SIM. 
 

Access  Address  15                                     8 7                                              0 
S  $YFFA00   SIM CONFIGURATION (SIMCR) 
S  $YFFA02   FACTORY TEST (SIMTR) 
S  $YFFA04   CLOCK SYNTHESIZER CONTROL (SYNCR) 
S  $YFFA06   NOT USED RESET STATUS REGISTER 

(RSR) 
S  $YFFA08   MODULE TEST E (SIMTRE) 
S  $YFFA0A   NOT USED NOT USED 
S  $YFFA0C   NOT USED NOT USED 
S  $YFFA0E   NOT USED NOT USED 
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S/U  $YFFA10   NOT USED PORT E DATA (PORTE0) 
S/U  $YFFA12   NOT USED PORT E DATA (PORTE1) 
S/U  $YFFA14   NOT USED PORT E DATA DIRECTION 

(DDRE) 
S  $YFFA16   NOT USED PORT E PIN ASSIGNMENT 

(PEPAR) 
S/U  $YFFA18   NOT USED PORT F DATA (PORTF0) 
S/U  $YFFA1A   NOT USED PORT F DATA (PORTF1) 
S/U  $YFFA1C   NOT USED PORT F DATA DIRECTION 

(DDRF) 
S  $YFFA1E   NOT USED PORT F PIN ASSIGNMENT 

(PFPAR) 
S  $YFFA20   NOT USED SYSTEM PROTECTION 

CONTROL (SYPCR) 
S  $YFFA22   PERIODIC INTERRUPT CONTROL (PICR) 
S  $YFFA24   PERIODIC INTERRUPT TIMING (PITR) 
S  $YFFA26   NOT USED SOFTWARE SERVICE 

(SWSR) 
S  $YFFA28   NOT USED NOT USED 
S  $YFFA2A   NOT USED NOT USED 
S  $YFFA2C   NOT USED NOT USED 
S  $YFFA2E   NOT USED NOT USED 
S  $YFFA30   TEST MODULE MASTER SHIFT A (TSTMSRA) 
S  $YFFA32   TEST MODULE MASTER SHIFT B (TSTMSRB) 
S  $YFFA34   TEST MODULE SHIFT COUNT (TSTSC) 
S  $YFFA36   TEST MODULE REPETITION COUNTER (TSTRC) 
S  $YFFA38   TEST MODULE CONTROL (CREG) 

S/U  $YFFA3A   TEST MODULE DISTRIBUTED REGISTER (DREG) 
 $YFFA3C   NOT USED NOT USED 
 $YFFA3E   NOT USED NOT USED 

S/U  $YFFA40   NOT USED PORT C DATA (PORTC) 
 $YFFA42   NOT USED NOT USED 

S  $YFFA44   CHIP-SELECT PIN ASSIGNMENT (CSPAR0) 
S  $YFFA46   CHIP-SELECT PIN ASSIGNMENT (CSPAR1) 
S  $YFFA48   CHIP-SELECT BASE BOOT (CSBARBT) 
S  $YFFA4A   CHIP-SELECT OPTION BOOT (CSORBT) 
S  $YFFA4C   CHIP-SELECT BASE 0 (CSBAR0) 
S  $YFFA4E   CHIP-SELECT OPTION 0 (CSOR0) 
S  $YFFA50   CHIP-SELECT BASE 1 (CSBAR1) 
S  $YFFA52   CHIP-SELECT OPTION 1 (CSOR1) 
S  $YFFA54   CHIP-SELECT BASE 2 (CSBAR2) 
S  $YFFA56   CHIP-SELECT OPTION 2 (CSOR2)  
S  $YFFA58   CHIP-SELECT BASE 3 (CSBAR3)  
S  $YFFA5A   CHIP-SELECT OPTION 3 (CSOR3)  
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S  $YFFA5C   CHIP-SELECT BASE 4 (CSBAR4)  
S  $YFFA5E   CHIP-SELECT OPTION 4 (CSOR4)  
S  $YFFA60   CHIP-SELECT BASE 5 (CSBAR5)  
S  $YFFA62   CHIP-SELECT OPTION 5 (CSOR5)  
S  $YFFA64   CHIP-SELECT BASE 6 (CSBAR6)  
S  $YFFA66   CHIP-SELECT OPTION 6 (CSOR6)  
S  $YFFA68   CHIP-SELECT BASE 7 (CSBAR7)  
S  $YFFA6A   CHIP-SELECT OPTION 7 (CSOR7)  
S  $YFFA6C   CHIP-SELECT BASE 8 (CSBAR8)  
S  $YFFA6E   CHIP-SELECT OPTION 8 (CSOR8)  
S  $YFFA70   CHIP-SELECT BASE 9 (CSBAR9)  
S  $YFFA72   CHIP-SELECT OPTION 9 (CSOR9)  
S  $YFFA74   CHIP-SELECT BASE 10 (CSBAR10)  
S  $YFFA76   CHIP-SELECT OPTION 10 (CSOR10)  
 $YFFA78   NOT USED  NOT USED  
 $YFFA7A   NOT USED  NOT USED  
 $YFFA7C   NOT USED  NOT USED  
 $YFFA7E   NOT USED  NOT USED  

 
Y = M111, với M là trạng thái của bit bản đồ mô đun (module mapping - MM) trong thanh ghi  
SIMCR.

 

Hình 8.4; Các khối chức năng của SIM. 
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8.2.1. Khối định cấu hình và bảo vệ hệ thống 
Khối này cung cấp chức năng định cấu hình điều khiển cho các khối chức nằm bên trong 

MCU. Nó còn thực hiện chức năng chọn ngắt, giám sát BUS và các chức năng kiểm tra hoạt động 
hệ thống. Khối bảo vệ MCU bao gồm: 1 bộ giám sát BUS, một bộ giám sát treo (HALT), một bộ 
giám sát ngắt giả và mộ bộ định thời watchdog phần mềm. Các khối chức năng này được tích hợp 
sẵn trong vi điều khiển để giảm các linh kiện nối ghép bên ngoài hệ thống. Hình 8.4 mô tả các 
khối chức năng và các tín hiệu cơ bản của khối này. 

 
8.2.2. Khối tạo clock hệ thống 

Khối tạo clock hệ thống trong SIM cung cấp tín hiệu định thời cho nô đun IMB và các thiết bị 
ngoại vi bên ngoài. Do MCU hoạt động trạng thái tĩnh (fully static), nên nội dung của các thanh 
ghi và bộ nhớ không bị ảnh hưởng khi tốc độ clock thay đổi. Tín hiệu clock hệ thống có thể tạo ra 
theo 3 cách: bằng khối vòng khoá pha bên trong có thể tổng hợp tín hiệu clock, từ một nguồn dao 
động bên trong, hoặc từ một nguồn dao động bên ngoài. Sơ đồ khối bộ tạo clock trong SIM biểu 
diễn trên hình 8.4. 
 
8.2.3. Khối giao tiếp BUS ngoài 
 

 
 

Hình 8.5: Sơ đồ khối bộ tạo clock trong SIM 
 
Khối giao tiếp BUS ngoài (EBI – External Bus Interface) truyền các thông tin giữa BUS bên 

trong MCU và các thiết bị bên ngoài. BUS bên ngoài có 24 đường địa chỉ và 16 đường dữ liệu. 
EBI có BUS dữ liệu có thể truy xuất 8 hoặc 16 bit. Với cấu trúc này MCU có thể thực hiện các 
lệnh truyền dữ liệu theo byte, từ hoặc tử dài (2 từ). Các cổng được truy xuất bằng các chu kỳ cận 
đồng bộ và được điều khiển bằng các tín hiệu xác định kích thước dữ liệu truyền (SIZ1, SIZ2) và 
các tín hiệu nhận biết (DSACK1, DSACK0). Khi truy xuất đọc ghi các cổng 8 bit cũng cần các 
chu kỳ BUS. 

Trong các chu kỳ truy xuất cổng vào ra, dữ liệu luôn được đọc ghi với số bit lớn nhất. Các 
thiết bị bên ngoài cần tuân theo các thủ tục bắt tay của EBI. Các tín hiệu điều khiển sẽ chỉ thị: bắt 
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đầu chu kỳ, địa chỉ truy xuất, độ lớn dữ liệu truyền và  loại chu kỳ truyền. Độ dài của chu kỳ 
truyền sẽ phụ thuộc vào dữ liệu được chọn. Các tín hiệu chốt chỉ thị địa chỉ hợp lệ và cung cấp 
định thời cho dữ liệu. Với mọi độ lớn dữ liệu truyền trên cổng EBI luôn hoạt động ở chế độ cận 
đồng bộ. 

Để tăng thêm độ mềm dẻo và giảm bớt các tín hiệu logic bên ngoài, MCU sử dụng các tín 
hiệu chọn mạch đồng bộ với điều khiển truyền nhận của EBI. Các tín hiệu chọn mạch còn cung 
cấp các tín hiệu điều khiển BUS bên trong cho các chu kỳ truy xuất này. 

 

 
Hình 8.6: Sơ đồ khối bộ chọn mạch  

8.2.4. Khối tạo tín hiệu chọn mạch 
Các bộ vi điều khiển thường kết nối thêm các vi mạch phần cứng để tạo ra các tín hiệu chọn 

mạch bên ngoài, riêng MCU MC68332 cung cấp sẵn 20 tín hiệu chọn mạch có thể lập trình độc 
lập có tốc độ truy xuất nhanh trong hai chu kỳ cho các bộ nhớ và ngoại vi bên ngoài. Các tín hiệu 
này cho phép chọn dung lượng từ 2KB tới 1MB. 

Các tín hiệu chọn mạch có thể đồng bộ với các tín hiệu điều khiển BUS để cung cấp các tín 
hiệu cho phép ra, các tín hiệu chốt đọc ghi hoạc các tín hiệu chấp nhận yêu cầu ngắt. Các logic 
chọn mạch cũng tạo ra các tín hiệu DSACK bên trong, một tín hiệu DSACK tạo ra được chia sẻ 
cho tất cả các mạch. Các tín hiệu chọn nhiều mạch cần được gán cùng địa chỉ và có cùng số chu 
kỳ chờ. Các tín hiệu chọn mạch cũng có thể đồng bộ với tín hiệu ECLK trên ADDR23. 

Khi thực hiện chu kỳ truy xuất BUS logic chọn mạch sẽ được so sánh với loại không gian địa 
chỉ, với địa chỉ, kiểu chu kỳ truy cập, kích thước dữ liệu truy cập, trình tự ưu tiên ngắt (trong 
trường hợp ngắt được chấp nhận) với các tham số chứa trong các thanh ghi chọn mạch. Nếu tất cả 
các tham số đều giống nhau thì tín hiệu chọn mạch tương ứng sẽ được tạo ra, tín hiệu này sẽ tác 
động mức thấp. Hình 8.6 mô tả tác động của một tín hiệu chọn mạch. 
 
Bảng 8.2: Các tín hiệu chọn mạch và vị trí của chúng trên các chân MCU. 
 

Chân  Tín hiệu chọn Cổng ngõ ra 
CSBOOT  CSBOOT  —  

BR  CS0  —  
BG  CS1  —  

BGACK  CS2  —  
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FC0  CS3  PC0  
FC1  CS4  PC1  
FC2  CS5  PC2  

ADDR19  CS6  PC3  
ADDR20  CS7  PC4  
ADDR21  CS8  PC5  
ADDR22  CS9  PC6  
ADDR23  CS10  ECLK  

 
8.2.5 Các ngõ vào ra đa dụng 

Các chân tín hiệu của SIM có thể lập trình để tạo thành 2 cổng vào ra đa dụng E và F. Các 
thanh ghi dữ liệu cổng, định hướng truyền dữ liệu cho cổng và gán chân cho cổng sẽ cho phép 
điều khiển việc truy cập các cổng này. 
 

PORTE0, PORTE1 — Thanh ghi dữ liệu cổng E  - địa chỉ $YFFA11, $YFFA13  

15                 8      7    6  5     4   3  2   1      0  

 

Khi thực hiện lệnh ghi tới thanh ghi dữ liệu cổng E, dữ liệu sẽ được chứa ở các bộ cài bên 
trong thanh ghi, nếu chân nào của cổng E được lập trình thành ngõ ra thì giá trị của bit đó sẽ được 
cung cấp tới các chân ngõ ra bên ngoài. Khi đọc dữ liệu của thanh ghi cổng E sẽ trả về giá trị ch3a 
các chân vào bên ngoài chỉ khi chúng đã được lập trình là một ngõ vào, nêu không giá trị đọc 
được chỉ là giá trị trong các bộ cài của thanh ghi này. 

Thanh ghi dữ liệu cổng E bao gồm hai địa chỉ, địa chỉ $YFFA11 cho cổng PORTE0 và địa chỉ 
$YFFA13 cho cổng PORTE1. Thanh ghi này có thể đọc ghi tại bất cứ thời điểm nào và giá trị của 
nó không bị ảnh hưởng khi RESET.  

DDRE — Thanh ghi hướng dữ liệu cổng E - $YFFA15  

15               8     7        6        5       4       3       2        1        0  

 

Thanh ghi định hướng dữ liệu cổng E sử dụng định nghĩa hướng truyền dữ liệu cho các chân 
vào ra cổng E. Cứ một bit của thanh ghi này bằng 1 thì chân cổng E tương ứng với nó sẽ là cổng 
ra, ngược lại bit bằng 0 sẽ định nghĩa chân vào. Thanh ghi này cũng có thể đọc ghi tại mọi thời 
điểm. 
PEPAR — Thanh ghi gán chân cổng E -  $YFFA17  

15             8   7  6    5  4    3  2     1   0  

 

Các bit trong thanh ghi gán chân cổng E sử dụng để điều khiển chức năng mỗi chân của cổng 
này. Khi một bit trong thanh ghi này được lập, chân cổng E tương ứng với nó sẽ là một tín hiệu 
điều khiển BUS như trong bảng 8.3. Khi bit trong thanh ghi PEPAR xoá về 0, chân tương ứng với 
nó sẽ là đường vào ra được điều khiển bằng các thanh ghi PORTE và DDRE.  
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Bit DATA8 (Data bus bit 8) sẽ điều khiển trạng thái các bit thanh ghi này sau khi Reset. Nếu 
DATA8 = 0 thì PEPAR sẽ bằng $FF, các đường cổng E sẽ là tín hiệu điều, ngược lại DATA8 = 0 
thì PEPAR = $00 và các chân cổng E là những đường vào ra. 

Bảng 8.3: Chức năng các bit thanh ghi gán chân cổng E.  

PEPAR Bit  Tín hiệu cổng E Tín hiệu điều khiển Bus  
PEPA7  PE7  SIZ1  
PEPA6  PE6  SIZ0  
PEPA5  PE5  AS  
PEPA4  PE4  DS  
PEPA3  PE3  RMC  
PEPA2  PE2  AVEC  
PEPA1  PE1  DSACK1  
PEPA0  PE0  DSACK0  

 
PORTF0, PORTF1 — Thanh ghi dữ liệu cổng F -  $YFFA19, $YFFA1B  

      15               8       7  6   5      4    3       2    1        0  

 

Tương tự như cổng E, cổng F cũng được điều khiển bởi các thanh ghi dữ liệu (PORTF0, 
PORTF1), định hướng truyền dữ liệu (DDRF) và gán chân cổng F (PEPAR) với các chức năng 
tương tự. Giá trị của PFPAR sau khi RESET sẽ tuỳ thuộc vào bit DATA9. 

DDRF — Thanh ghi định hướng dữ liệu cổng F- $YFFA1D  

 

PFPAR — Thanh ghi gán chân cho cổng F -  $YFFA1F  

 

Bảng 8.4: Chức năng các bit thanh ghi gán chân cổng F.  

Các bit PFPAR Tín hiệu cổng F Các tín hiệu điều khiển 
PFPA7  PF7  IRQ7  
PFPA6  PF6  IRQ6  
PFPA5  PF5  IRQ5  
PFPA4  PF4  IRQ4  
PFPA3  PF3  IRQ3  
PFPA2  PF2  IRQ2  
PFPA1  PF1  IRQ1  
PFPA0  PF0  MODCLK  

 

8.2.6. RESET 

Quá trình RESET thường sử dụng để khởi động lại hệ thống và phục hồi lại hệ thống khi xảy 
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ra các lỗi nghiêm trọng. MCU MC68332 thực hiện quá trình RESET kết hợp giữa phần cứng và 
phần mềm. Khối xử lý RESET tích hợp trong MCU sẽ xác định các giá trị RESET cần thiết và tín 
hiệu điều khiển phần cứng để thực hiện lại cấu hình cơ bản cho MCU dựa theo các ngõ vào chọn 
chế độ, sau đó trả điều khiển về cho CPU. 

Quá trình RESET sẽ xảy ra khi cung cấp mức thấp tới ngõ vào RESET của MCU. Quá trình 
RESET cận đồng bộ xảy ra khi có các lỗi nghiêm trọng trong hệ thống tại một cạnh clock bất kỳ. 
Còn quá trình RESET đồng bọ sẽ xảy ra tại cuối mỗi chu kỳ BUS. Nếu không cung cấp clock khi 
RESET thì quá trình RESET sẽ không xảy ra, điều này tránh xung đột cho các chu kỳ ghi xảy ra 
ngay tại thời điểm RESET. 

RESET là ngắt có ưu tiên cao nhất của CPU, bất cứ quá trình nào cũng bị ngắt khi xảy ra 
RESET và các quá trình đó sẽ không được thực hiện lại, chỉ có các tác vụ đặc biệt mới được thực 
hiện trong khi RESET, còn các quá trình khởi động khác cần phải thực hiện bằng các chương 
trình con xử lý ngoại lệ. 

 
8.2.7. Ngắt 

Quá trình công nhận và phục vụ ngắt là một quá trình xử lý phức tạp giữa CPU với các 
module tích hợp trong hệ thống vá các thiết bị hoặc các module yêu cầu ngắt. MC68332 có 8 mức 
ưu tiên ngắt (0 – 7), bảy vector ngắt được tự động và 200 vector ngắt có thể thay đổi được. Tất cả 
các ngắt có thứ tự ưu tiên nhỏ hơn bảy có thể  che bằng các bit ưu tiên ngắt (IP) trong thanh ghi 
trạng thái. MC68332 xử lý các ngắt giống như các ngoại lệ cận đồng bộ. 

Việc công nhận ngắt dựa theo trạng thái của các tín hiệu yêu cầu ngắt IRQ[7:1] và các giá trị 
che (IP), mỗi tín hiệu yêu cầu ngắt có mức ưu tiên khác nhau, IRQ1 có mức ưu tiên thấp nhất và 
IRQ7 có mức ưu tiên cao nhất. 

Trường ưu tiên IP bao gồm ba bit có giá trị nhị phần từ 000B tới 111B tạo ra 8 mức ưu tiên. 
Các bit che sẽ bỏ qua một yêu cầu ngắt có thứ tự ưu tiên nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị che (trừ 
IRQ7) kể từ khi bắt đầu công nhận và thực hiện quá trình xử lý ngắt. Khi IP chứa giá trị 000B 
không có ngắt nào bị che. Trong các quá trình xử lý ngoại lệ thì trường ưu tiên ngắt IP được thiết 
lập giá trị ưu tiên của ngắt bắt đầu được phục vụ. 

Tín hiệu yêu cầu ngắt có thể cung cấp từ các thiết bị bên ngoài hoặc từ các module bên trong 
MCU. Các đường yêu cầu được nối tới các ngõ vào một cổng NOR bên trong MCU. Các yêu cầu 
ngắt tác động bên trong MCU sẽ không làm ảnh hưởng tới trạng thái logic các chân tương ứng 
của MCU. Các yêu cầu ngắt ngoài sẽ nối tới CPU thông qua khối  giao tiếp BUS ngoài và khối 
logic điều khiển ngắt của SIM, nên CPU sẽ xử lý các ngắt ngoài giống như nó được cung cấp từ 
SIM. 

Các ngắt ngoài từ IRQ6 tới IRQ1 tác động mức thấp, còn IRQ7 tác động cạnh xuống, IRQ7 
yêu cầu cả hai tác động cạnh và mức thấp của tín hiệu yêu cầu. 

IRQ1 – IRQ6 là các ngắt có thể che được, còn IRQ7 không thể che được, ngõ vào IRQ7 tác 
động cạnh để tránh chương trình ngắt thực hiện nhiều lần và ngăn xếp có thể bị tràn. Ngắt không 
che sẽ tác động khi ngõ vào IRQ7 có cạnh xuống và giá trị của IP trong thanh ghi trạng thái phải 
nhỏ hơn 111B (trong khi IRQ7 tác động). 

Các yêu cầu ngắt được lấy mẫu liên tục tại mỗi cạnh xuống của chu kỳ xung clock. Yêu cầu 
ngắt hợp lệ sẽ không tác động tức thời trong khi CPU xử lý các ngoại lệ, quá trình chờ sẽ được 
thực hiện cho tới khi kết thúc lệnh hoặc cho tới khi các yêu cầu ngắt có ưu tiên cao hơn kết thúc. 

MC68332 không cài lại mức ưu tiên của một yêu cầu ngắt đang chờ, nếu  ngắt có mức ưu tiên 
cao hơn yêu cầu phục vụ, trong khi một ngắt có ưu tiên thấp hơn đang chờ thì ngắt có mức ưu tiên 
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cao hơn sẽ được phục vụ trước. Nếu một ngắt có mức ưu tiên bằng hoặc thấp hơn giá trị IP hiện 
hành, ngắt này sẽ không được phục vụ. 
 
8.2.8. Khối kiểm tra phần cứng 

Khối kiểm tra phần cứng trong SIM hỗ trợ việc quét kiểm tra cơ bản các khối chức năng trong 
MCU, nó được tích hợp trong MCU để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm. Các thanh ghi trong trong khối 
kiểm tra phần cứng bao gồm: 

SIMTR  —Thanh ghi kiểm tra hệ thống     - $YFFA02  

SIMTRE  —Thanh ghi kiểm tra hệ thống (E Clock)           - $YFFA08  

TSTMSRA —Thanh ghi dịch chủ A                                    - $YFFA30  

TSTMSRB —Thanh ghi dịch chủ B                                     - $YFFA32  

TSTSC  —Thanh ghi đếm dịch module kiểm tra                 - $YFFA34  

TSTRC  —Thanh ghi đếm xung đết module                         - $YFFA36  

CREG   —Thanh ghi điều khiển module kiểm tra                - $YFFA38  

DREG   —Thanh ghi phân bố module kiểm tra                    - $YFFA3A  

 
8.3.   BỘ VI XỬ LÝ (CENTRAL PROCESSING UNIT) 
 

MC68332 sử dụng CPU MC68020 là loại CPU 32 bit với hiệu suất hoạt động hệ thống cao và 
cho phép thực hiện các chương trình của các Cpu họ Motorola M68000. MC68332 có mã lệnh 
hoàn toàn tương thích với họ M68000, nhưng nó trội hơn về các giải thuật tính toán chuyên sâu và 
hỗ trợ ngôn ngữ bậc cao. MC68332 hỗ trợ tất cả các tác vụ đặc biệt M68010 và hầu hết các tác vụ 
đặc biệt cửa M68020 như: hỗ trợ quản lý bộ nhớ ảo, các chế độ lặp, cấu trúc đường ống và các 
phép toán 32 bit. Nó có các chế độ địa chỉ mạnh trong hợp ngữ và tăng hiệu quả làm việc đồi với 
các trình biên dịch ngôn ngữ cấp cao. MC68332 còn có các lệnh đặc biệt như bảng truy tìm, nội 
suy, ngưng hoạt động với nguồn thấp, các lệnh đặc biệt cho các ứng dụng điều khiển. Nó  cũng có 
chế độ gỡ rối nền cho phép tạm dừng chế độ hoạt động bình thường để nhận các lệnh gỡi rối cung 
cấp từ hệ thống. 

Việc hỗ trợ lập trình là một yếu tố khá quan trọng cần xét tới khi sử dụng các MCU. Tập lệnh 
của MC68332 được tối ưu hoá cho hiệu suất cao. MC68332 có 8 thanh ghi dữ liệu 32 bit sử dụng 
cho việc thực hiện các lệnh tính toán 8, 16 hoặc 32 bit. MC68332 hỗ trợ hỗ trợ khả năng kiểm tra 
và chuẩn đoán chương trình, làm nâng cao khả năng tìm kiếm và bẫy ở mức lệnh. 

Việc sử dụng ngôn ngữ bậc cao cho các vi điều khiển với mục đích làm nâng cao khả năng 
phát triển phần mềm, làm giảm lỗi lập trình và dễ dàng sử đổi chương trình hơn. Tuy nhiên khi 
lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao cho các vi điều khiển sẽ làm các chương trình điều khiển lớn 
hơn, phức tạp hơn. Cấu trúc hỗ trợ ngôn ngữ bậc cao bằng phần cứng của MC68332 sẽ làm giảm 
độ lớn và độ phức tạp của các chương trình điều khiển khi thực hiện chúng bằng ngôn ngữ cấp 
cao. 

 

 200



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 8: Vi điều khiển 32 bit MC68332 

 
Hình 8.7: Các thanh ghi trong mức lậ trình ứng dụng. 

 
 

Hình 8.8: Các thanh ghi thêm trong mức lập trình giám sát. 
  
8.3.1. Các mô hình lập trình 

CPU của MC68332 có 16 thanh ghi 32 bit, một thanh ghi bộ đếm chương trình 32 bit, một 
thanh ghi con trỏ ngăn xếp 32 bit, một thanh ghi trạng thái 16 bit, hai thanh ghi mã lệnh có chức 
năng thay đổi được và một thanh ghi vector cơ sở 32 bit. 

Các mộ hình lập trình của CPU bao gồm: mô hình lập trình ứng mức ứng dụng và mô hình lập 
trình mức giám sát, tương ứng với mức đặc quyền người sử dụng và mức đặc quyền giám sát. Một 
số lệnh chỉ thực hiện được ở mức giám sát, mà không sử dụng được ở mức ứng dụng. Điều này 
cho phép chương trình giám sát bảo vệ các tài nguyên hệ thống. Bit S trong thanh ghi trạng thái sẽ 
xác định mức đặc quyền của chương trình. 

Mô hình lập trình người sử dụng không thay đổi so với các thế hệ trước trong họ vi điều khiển 
M68000. Các chương trình ứng dụng không mức đặc quyền viết ở mức ứng dụng cho các thế hệ 
trước có thể chạy trên hệ thống MC68332, tuy nhiên các chương trình có mức đặc quyền trong 
MC68332 sẽ không xác định đặc quyền trong các thế hệ khác của họ M68000. 
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8.3.2 Thanh ghi trạng thái chương trình 
Thanh ghi trạng thái chứa các mã điều kiện của các phép toán được thực hiện trước đó, chúng 

có thể sử dụng làm điều kiện để thực hiện các lệnh khác trong chương trình. Các mã điều kiện 
chứa trong byte thấp của thanh ghi trạng thái, và chương trình mức ứng dụng chỉ có thể truy cập 
một phần của thanh ghi trang thái, phần này được gọi là thanh ghi  mã điều kiện (CCR – 
Condition code register) trong các chương trình ứng dụng. Tại mức lập trình giám sát, chương 
trình có thể truy cập toàn bộ các bit của thanh ghi trạng thái bao gôm cả trường IP (interrupt 
Priority Mask) và các bit điều khiển khác. 

 
SR — Status Register (Thanh ghi trạng thái). 

 

 

Hai byte của thanh ghi trạng bao gồm byte hệ thống và byte ứng dụng: 
Byte hệ thống gồm các bit: 

T[1:0] —Trace Enable - Cho phép chế độ tìm kiếm. 
 S —Supervisor/User State Bits - Bit trạng thái mức Giám sát/Ứng dụng. 
 [12:11] —Unimplemented  - Không sử dụng. 
 IP[2:0] —Interrupt Priority Mask – Trường che ưu tiên ngắt. 

Byte ứng dụng (thanh hgi mã điều kiện) bao gồm các bit: 
Bits [7:5] — Unimplemented – không sử dụng. 

 X — Extend – Mở rộng. 
 N — Negative  - Cờ âm tác động khi kết quả là một số âm. 
 Z — Zero – Cờ zero tác động khi kết quả bằng 0. 
 V — Overflow – cờ tràn tác động khi có sự đổi dấu với các phép tính trên các số dương. 
 C — Carry  - cờ nhớ tác động khi phép tính có nhớ, 

CPU của MC68332 hỗ trợ sáu kiểu dữ liệu bao gồm: 
- Kiểu Bits. 
- Số BD nén. 
- Kiểu số nguyên theo byte (8 bit). 
- Kiểu số nguyên theo từ (16 bit) 
- Kiểu số nguyên theo từ kép 932 bit) 
- Kiểu số nguyên 4 từ (64 bit) 

Các chế độ địa chỉ mà CPU của MC68332 bao gồm: 
- Trực tiếp thanh ghi. 
- Gián tiếp thanh ghi. 
- Chế độ gián tiếp thanh ghi có chỉ số. 
- Chế độ gián tiếp bộ đếm chương trình có độ dời. 
- Chế độ gián tiếp bộ đếm chương trình có chỉ số. 
- Chế độ tuyệt đối. 

Chế độ đia chỉ tức thời nằm trong chế độ địa chỉ giá tiếp thanh ghi có khả năng tăng trước, 
giảm trước và có độ dời (offset). Chế độ tương đối bộ đếm chương trình cũng hỗ trợ chỉ số và độ 
dời. Ngoài ra trong tất cả các chế độ địa chỉ đều có các chỉ thị ngầm định sử dụng thanh ghi trạng 
thái, thanh ghi con trỏ ngăn xếp hoặc thanh ghi bộ đếm chương trình. 
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8.3.3 Chế độ gỡ rối 
Chế độ gỡ rối nền thực hiện các vi lệnh của CPU, các lệnh này mô tả trong bảng 8.5. 
 

Lệnh  Mã gợi nhớ Mô tả 
Read D/A 
Register  

RDREG/RAREG Đọc dữ liệu từ thanh ghi địa chỉ hoặc dữ liệu, trả 
kết quả thông qua giao tiếp nốoi tiếp. 

Write D/A 
Register  

WDREG/WAREG Ghi một dữ liệu tới thanh ghi địa chỉ hoặc thanh 
ghi dữ liệu. 

Read System 
Register  

RSREG  Đọc một thanh ghi điều khiển hệ thống. Tất cá 
các thanh ghi có thể đọc trong mức giám sát đều 
có thể đọc trong chế độ gỡi rối. 

Write System 
Register  

WSREG  Ghi dữ liệu tới một thanh ghi điều khiển hệ 
thống. 

Read Memory 
Location  

READ  Đọc dữ liệu từ một ô nhớ có địa chỉ 32 bit. 
Thanh ghi mã chức năng nguồn (Source 
Function Code - SFC) sẽ xác định loại bộ nhớ 
được truy cập.  

Write Memory 
Location  

WRITE  Ghi dữ liệu từ một ô nhớ có địa chỉ 32 bit. Thanh 
ghi mã chức năng đích (Destination Function 
Code - DFC) sẽ xác định loại bộ nhớ được truy 
cập.  

Dump Memory 
Block  

DUMP  Lệnh này sử dụng cùng với lệnh READ để đọc 
một khối dữ liệu. 

Fill Memory 
Block  

FILL  Lệnh này sử dụng cùng với lệnh WRITE để ghi 
liên tiếp vào một khối dữ liệu trong bộ nhớ. 

Resume 
Execution  

GO  Đường ống lệnh sẽ được xoá và lấy đầy lệnh 
trước khi thực hiện lệnh tại vị trí PC hiện hành. 

Patch User Code CALL  Bộ đếm chương trình hiện hành sẽ được cất vào 
đỉnh ngăn xếp. Điều khiển chương trình sẽ 
chuyển qua vùng nhớ mã lệnh của người sử 
dụng. 

Reset 
Peripherals  

RST  Chèn thêm tín hiệu REST dài 512 chu kỳ xung 
clock. CPU sẽ không bit RESET bằng lệnh này. 

No Operation  NOP  Lệnh này không thực hiện công việc nào cả. 

 
 
8.4.  KHỐI  XỬ LÝ THỜI GIAN 
 

TPU là một bộ vi điều khiển thông minh, hoạt động bán tự động thực hiện các tác vụ điều 
khiển thời gian. Nó hoạt động đồng thời với CPU, nó thực hiện các tác vụ đã được định trình 
trong TPU, xử lý các lệnh trong ROM, truy xuất các dữ liệu chia sẻ cùng CPU và tác động các 
ngõ vào ra định trình. Sơ đồ khối của TPU như trên hình 8.8. 

Bộ xử lý thời gian cung cấp hiệu suất tối ưu cho các chương trình điều khiển có liên quan tới 
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thời gian. TPU bao gốm các khối: một bộ thực thi chuyên dụng, một bộ định trình 3 mức ưu tiên, 
một bộ nhớ RAM chứa dữ liệu, hai bộ định thời cơ bản và một bộ nhớ ROM chứa vi lệnh. TPU 
điều khiển 16 kênh độc lập nhau, mỗi kênh có một chân vào ra và nó có khả năng thực hiện các vi 
lệnh thời gian. Mỗi kênh có các phần cứng chuyên dụng riêng, cho phép các sự kiện vào và ra trên 
tất cả các kênh được xử lý đồng thời. 
 

 

Hình 8.8: Sơ đồ khối của TPU.  

 TPU thực hiện hai thao tác có thể lập trình trước là đếm kết thúc sự kiện (match) và so sánh 
bắt sự kiện (capture). Khi TPU thực hiện một chuỗi các sự kiện (match và capture) thì nó được 
gọi là thực hiện một hàm chức năng. Các hàm chức năng của TPU sẽ thay thế cho các hàm chức 
năng thực hiện bằng phần mềm và nó sẽ yêu cầu ngắt host CPU. Các hàm chức năng của TPU bao 
gồm: 

- Chức năng đếm bắt/xác định có sự chuyển mức ngõ vào – Input capture/Input Transition 
Counter. 

- Chức năng so sánh – Output compare. 
- Chức năng điều rộng xung PWM – Pulse Width Modulation. 
- Chức năng điều rộng xung đồng bộ – Synchronized Pulse Width Modulation. 
- Chức năng đo chu kỳ và phát hiện chuyển đổi mức cộng thêm – Period measurement with 

addtion transition detect. 
- Chức năng đo chu kỳ và phát hiện chuyển đổi mức bị mất – Period measurement with 

missing transition detect. 
- Bộ tạo xung đồng bộ vị trí – Possition synchronyzed pulse generator. 
- Bộ điều khiển động cơ bước – Step motor. 
- Bộ chứa độ rộng và chu kỳ xung – Period/pulse width accumulator. 

 
8.4.1. Các khối chức năng trong TPU 

Các khối chức năng trong TPU bao gồm: hai bộ thời gian cơ sở 16 bit, 16 kênh định thời độc 
lập, một bộ định trình nhiệm vụ, một microengine và một bộ giao tiếp host. Ngoài ra nó còn có 
một một bộ nhớ RAM hai cổng sử dụng khai báo các tham số giao tiếp giữa TPU với host CPU. 
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8.4.1.1. Bộ thời gian cơ sở – Time Base 

Hai bộ đếm 16 bit sẽ cung cấp thời gian tham chiếu cơ sở cho tất cả các ngõ ra so sánh và tất 
cả các ngõ vào bắt sự kiện. Host CPU sẽ điều khiển tỷ lệ chia cho hai bộ đếm thời gian cơ sở này 
bằng các bit tương ứng trong thanh ghi cấu hình TPU (TPUMCR – TPU module configuration 
Register). Các thanh ghi TCR1, TCR2 (Timer Count Register) giữ các giá tri đếm hiện hành. 
Clock cấp cho TCR1 được lấy từ clock hệ thống còn TCR2 hoặc được lấy từ clock hệ thống hoặc 
được cấp từ bên ngoài qua chân T2CLK. TCR1 và TCR2 có thể đọc ghi bằng các vi lệnh của 
TPU, nhưng host CPU không đọc ghi trực tiếp được. 
 
8.4.1.2. Các kênh định thời – Timer channels 

TPU có 16 kênh định thời độc lập, mỗi kênh được nối tới một chân của MPU, các kênh đều có 
cấu tạo phần cứng giống hết nhau ngoại trừ kênh 15 trên TPU2 có thêm các ngõ ra. Mỗi kênh bao 
gồm các thanh ghi và chân logic điều khiển. Các thanh ghi bao gồm một thanh ghi  capture 16 bit, 
một thanh ghi compare/match 16 bit và một thanh ghi so sánh lớn hơn hoặc bằng 16 bit. Chân nối 
ra ngoài có thể là ngõ ra hoặc ngõ vào tuỳ thuộc vào TPU micro engine, mỗi kênh có thể sử dụng 
chung xung định thời cơ sở cho capture và match hoặc sử dụng riêng. 

 
8.4.1.3. Giao tiếp host 

Khối giao tiếp host cho phép CPU điều khiển hoạt động của TPU, host CPU sẽ ghi các từ điều 
khiển thích hợp tới các thanh ghi của giao tiếp host để khởi động hoạt động của TPU. Quá trình 
khởi động sẽ thiết lập các tham số chính như: chức năng hoạt động (function), mức ngắt, mức ưu 
tiên của mỗi kênh. Ngoài ra CPU còn ghi tới giao tiếp host các yêu cầu phục vụ, các thanh ghi 
tuần tự để định nghĩa chức năng hoạt động và khởi động giá trị cho mỗi kênh. 
 
8.4.1.4. RAM thông số hoạt động (Parameter RAM) 

Parameter Ram nằm ở 200 byte đầu tiên trong vùng nhớ của TPU, tham số thiết lập cho các 
kênh bao gồm 100 từ 16 bit. Các kênh 0 đến 13, mỗi kênh có 6 tham số, các kênh 14 và 15 mỗi 
kênh có 8 tham số. 

Parameter RAM của TPU2 có 256 byte nằm ở đỉnh vùng nhớ của TPU2. Các tham số lưu trữ 
theo các từ 16 bit. 16 kênh của TPU2 mỗi kênh sẽ có 8 tham số. 

Các parameter RAM là các bộ nhớ hai cổng có thể truy cập từ CPU hoặc từ TPU. Các tham số 
này phải được lập trình khi TPU bắt đầu hoạt động. 
 
8.4.1.5. Bộ định trình (scheduler) 

Sau khi cho phép tất cả các kênh định thời đều không được hoạt động. Host CPU cần gán cho 
các kênh mức ưu tiên cao, trung bình hoặc thấp. Bộ định trình sẽ xác định trình tự được phục vụ 
của các kênh dựa theo số kênh được gán mức ưu tiên và mức ưu tiên được gán cho chúng. 
8.4.1.6. Bộ thực hiện vi lệnh (Microengine) 

Bộ thực hiện vi lệnh được kết hợp giữa bộ nhớ điều khiển (control store) và đơn vị thực hiện. 
Bộ nhớ điều khiển là bộ nhớ ROM chứa các vi lệnh thực hiện các chức năng thiết lập của nhà sản 
xuất. Trong chế độ mô phỏng của TPU các vi lệnh sẽ được thực hiện trong RAM thay vi trong 
ROM điều khiển, vì thế chế độ mô phỏng cho phép phát triển các hàm chức năng của người sử 
dụng. 
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8.4.2. Các chức năng thời gian của MC68332 
8.4.2.1. Các ngõ vào ra (DIO - Discrete Input/Output). 

Khi các chân được sử dụng làm các ngõ vào, chúng sẽ có một bộ tham số để chỉ thị 15 mức 
dòng vào của 1 chân. Bit 15 của bộ tham số chỉ thị trạng thái gần nhất, bit 14 chỉ thị trạng thái gần 
kế …. Người lập trình có thể chọn 1 trong 3 điều kiện để cập nhật các tham số: 1) khi xảy ra 
chuyển trạng thái; 2) Khi CPU yêu cầu, 3) hoặc khi gặp đúng tốc độ của một bộ tham số khác. 
Khi một chân được sử dụng làm ngõ ra, nó sẽ được cung cấp giá trị 0 hoặc 1 tuỳ theo yêu cầu của 
CPU. 
 
8.4.2.2. Ngõ vào bắt (capture)/ ngõ vào chuyển đổi (Transition) của bộ đếm (ITC) 

Một kênh của TPU có thể bắt một giá trị lập trình trước của TCR sau mỗi khi chuyển đổi giá 
trị, hoặc sau mộ số lần chuyển đổi giá trị định trước để tạo ra một ngắt CPU. Một kênh có thể thực 
hiện việc bắt một ngõ vào liên tục, hoặc phát hiện một lần chuyển đổi hay một số lần chuyển đổi 
định trước sau đó nó sẽ hoặt động liên tục cho đến khi được khởi động lại. Sau mỗi lần chuyển 
đổi, hoặc một số lần chuyển đổi định trước, kênh có thể tạo ra một kết nối khối tới một chuỗi kênh 
khác (lên tới 8 kênh). Người lập trình có thể chỉ định kênh bắt đầu của khối và số kênh trong khối. 
Việc tạo ra kết nối khối liên tiếp tuỳ thuộc vào chế độ hoạt động. Ngoài ra sau mỗi lần chuyển đổi 
hoặc một số lần chuyển đổi định trước một byte tham số trong RAM (tại địa chỉ xác định bằng 
tham số kênh) có thể sẽ tăng, và nó có thể sử dụng làm cờ để thông báo có sự chuyển đổi cho một 
kênh khác. 
 
8.4.2.3. Ngõ ra bắt giá trị (OC  - Output Capture) 

Ngõ ra OC sẽ tạo ra cạnh lên, cạnh xuống hoặc đảo trạng thái theo 1 trong 3 cách: 
1) Khởi tạo CPU tức thời bằng cách tạo ra một xung có độ dài bằng thời gian trễ có thể lập 

trình được. 
2) Khi hết một thời gian trễ được lập trình trước. 
3) Một cách liên tục sau khi nhận được một kết nối từ một kênh. 

 
8.4.2.4. Điều chế độ rộng xung (PWM – Pulse Width modulation) 

TPU có thể tạo ra một dạng sóng điều chế độ rộng xung với chu kỳ nhiệm vụ từ 0 đến 100%. 
Để tạo ra tín hiệu này TPU cần lập trình một tham số xác định chu kỳ tín hiệu và một tham số xác 
định mức cao của tín hiệu. Khi cập nhật các tham số này có thể lập tức làm thay đổi dạng sóng 
PWM tại ngõ ra. 
 
8.4.2.5. Điều chế độ rộng xung đồng bộ. (SPWM – synchronized PWM) 

TPU có thể tạo ra một xung PWM mà CPU có thể thay đổi chu kỳ và phần cao tại bất cứ thời 
điểm nào. Khi được đồng bộ với kênh thứ 2, thời điểm chuyển trạng thái từ thấp lên cao của 
SPWM sẽ có quan hệ với thời điểm chuyển trạng thái trên kênh thứ 2. 
 
8.4.2.6. Đo chu kỳ có phát hiện chuyển mức cộng thêm (PMA- Period Measurement with 

Additional Transition Detect) 
Chức năng này sử dụng hiệu quả cho việc đo tốc độ quay của một vật. Khối đo chu kỳ với 

chức năng phát hiện chuyển mức tín hiệu công thêm cho phép việc đo chu kỳ 23 bit trong các ứng 
dụng đặc biệt. Nó có thể phát hiện ra chuyển mức tín hiệu công thêm gây ra bởi các tác nhân bên 
ngoài không theo chu kỳ và chỉ thị tỷ lệ nhỏ hơn của chu kỳ này so với các chu kỳ đo trước đó. 

Khi phát hiện ra trạng thái chuyển mức không theo chu kỳ, các trạng thái này có thể được đếm 
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và so sánh với một giá trị lập trình trước và reset TCR2 về $FFFF. Ngoài ra, tham số kênh sẽ xác 
định một địa chỉ cụ thể làm cờ trạng thái, khi cờ bằng 1 thì TCR2 = $FFFF có nghĩa là có 1 sự 
chuyển mức thêm tiếp theo được phát hiện. 
 
8.4.2.7. Đo chu kỳ có phát hiện mất trạng thái chuyển mức (PMM) 

Bộ đo chu kỳ có phát hiện mất trạng thái chuyển mức cũng có 23 bit. Nó phát hiện được việc 
mất trạng thái chuyển mức bất thường do tác nhân bên ngoài gây ra và chỉ thị giá trị tỷ lệ lớn hơn 
so với chu kỳ đo được trước đó. Số lần mất chuyển trạng thái xung bất thường có thể đếm để so 
sánh với một số lập trình trước và  Reset TCR2 về $FFFF. Tương tự như PMA, PMM cũng có 
một cờ trạng thái để phát hiện  mất chuyển trạng thái thứ 2 xảy ra. 
 
8.4.2.8. Bộ tạo xung đồng bộ với vị trí (PSP – Position – Synchronized Pulse Generator) 

Bất kỳ một kênh nào của TPU cũng có thể tạo ra đổi mức ngõ ra, hoặc xung ngõ ra dựa theo 
chu kỳ được tính toán trước của một kênh khác. Trong giải thuật này cần sử dụng 2 TCR: TCR1 
được cấp clock bên trong, và TCR2 được cấp clock từ một bộ chỉ thị vị trí trong thiết bị của người 
sử dụng. Ví dụ TCR2 được cấp clock từ số răng của một bánh xe đo tốc độ của xe ô tô sử dụng 
PMA hoặc PMM. Các răng bánh xe sử dụng để nhận biết vòng quay của động cơ theo độ, vì thể 
TCR2 sẽ biểu diễn độ quay của động cơ, hay bộ đếm sẽ biểu diển cho độ quay. 

TPM có tới 15 kênh tạo xung đồng bộ theo vị trí, mỗi kênh có một ngõ vào tham chiếu riêng 
cung cấp từ một kênh PMA hoặc PMM.  Các chu kỳ của các bánh rănng bánh xe sẽ được đo là 
lưu trữ lại. TCR2 sẽ được reset khi động cơ chạy tới vị trí tham chiếu. Ngõ ra của các kênh sẽ tác 
động tại một số độ quay cụ thể của động cơ tuỳ theo số chu kỳ được lập trình trước. Do giữa hai 
răng bánh xe có thể trên 30 độ, phần lẻ này sẽ được nhân lên để tính ra giá trị thích hợp. Có hai 
chế độ hoạt động cho phép xác định chiều dài xung theo độ hoặc theo thời gian. 
 
8.4.2.9. Khối điều khiển động cơ bước (SM – Step Motor) 

Khối này cung cấp chức năng điều khiển động cơ bước tăng hoặc giảm tốc độ động cơ bước 
tuyến tính theo 14 tốc độ bước lập trình. Người sử dụng có thể lập trình để chọn một nhóm kênh 
bất kỳ (lên tới 8 kênh) để tạo ra các logic điều khiển cho động cơ bước. 

Khoảng thời gian giữa các bước (P) được xác định theo công thức: 
    P(r) = K1 – K2 * r 
Với r là số bước (1 tới 14) và K1, K2 là các tham số lập trình. 
Sau khi đã lập trình số bước cho vị trí mong muốn vào một tham số 16 bit, CPU sẽ tạo ra số 

bước đúng theo yêu cầu. Bước tiếp theo TPU sẽ điều khiển TPU sẽ điều khiển động cơ từng bước 
tới vị trí mong muốn với tốc độ tăng hoặc giảm tuyến tính theo các tham số đã được lập trình. 
CPU có thể thay đổi các tham số điều khiển trong khi TPU điều khiển động cơ. Và giải thuật điều 
khiển mới sẽ được thực hiện ngay ở bước kế tiếp của động cơ. 

CPU sẽ khởi động một tham số 16 bit để định nghĩa trạng thái ngõ ra của chân tương ứng. 
CPU cũng ghi các bit mẫu để định nghĩa phương pháp điều khiển bước là toàn bước hay nửa bước 
(full step hay half step). Sau mỗi bước tham số 16 bit này sẽ được quay đi 1 bit, thời gian giữa hai 
lần dịch chuyển kế tiếp sẽ được định nghĩa trước trong tham số tốc độ bước. 
 
8.4.2.10.  Thanh ghi chứa chu kỳ/độ rộng xung (PPWA – Period/Pulse-Width Accumulator) 

Thanh ghi PPWA sử dụng chứa tổng số xung hay độ rộng xung của một tín hiệu ngõ vào theo 
số chu kỳ hoặc xung được lập trình trước từ 1 tới 255, tổng chứa có thể là 16 hoặc 24 bit tuỳ theo 
chọn lựa của người lập trình. Sau một chu kỳ chứa, giải thuật điều khiển có thể tạo ra một đường 
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kết nối tới một chuỗi nối tiếp các khối (lên tới 8 kênh). Người lập trình có thể chỉ định kênh bắt 
đầu và số kênh trong khối, và việc tạo ra chuỗi nối tiếp các khối sẽ tuỳ thuộc vào chế độ hoạt 
động. Bất cứ kênh nào cũng có thể sử dụng để đo tổng số chu kỳ của một tín hiệu vào, thanh chứa 
có thể sử dụng cực đại lên tới 24 bit. TPU sẽ đo từ 1 tới 255 chu kỳ rồi cộng với số chu kỳ được 
đo trước đó để tạo ra ngắt CPU, điều này cho phép đo lường tần số tức thời hoặc trung bình và giá 
trị cuối cùng của thanh chứa ( theo số chu kỳ đã được lập trình) 

Việc đo độ rộng xung của một tín hiệu ngõ vào (phần cao của tín hiệu) và công với số đã được 
đo trước đó (1-255) sẽ cho phép đo độ rộng xung tức thời hoặc trung bình. Khi kết hợp  chức năng 
so sánh ra với PPWA, có thể tạo ra một tín hiệu ra tỷ lệ với một tín hiệu vào được chỉ định trước, 
và tỷ lệ này có thể lập trình được. Điều này cũng cho phép tạo ra nhiều tín hiệu ra với tần số khác 
nhau tỷ lệ và đồng bộ với một tín hiệu vào trên các kênh khác nhau. 
8.4.2.11.  Bộ giải mã 4 (Quadrature Decode – QDEC) 

Chức năng giải mã 4 sử dụng hai kênh để giải mã một cặp tín hiệu không cùng pha để cung 
cấp cho CPU các thông tin về hướng và vị trí. Chức năng này đặc biệt thích hợp để đọc các các bộ 
mã hoá tốc độ quay (rote encoder) trong điều khiển động cơ. Chức năng này nhận các xung tử 
encoder đưa tới bộ đếm 16 bit có các chức năng ngắt khi tràn bộ đếm. 

Các tham số bộ đếm trong Ram sẽ được cập nhật khi phát hiện thấy một giá trị chuyển trạng 
thái hợp lệ trên một hoặc hai ngõ vào. Bột đếm sẽ tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào sự nhanh hoặc 
chậm giữa hai tín hiệu ngõ vào tại thời điểm có sự dịch chuyển xung. Người sử dụng có thể đọc 
hoặc ghi bộ đếm tại bất kỳ thời điểm nào. Bộ đếm sẽ chạy tự do và tràn ở các giá trị 0000H hoặc 
FFFFH tuỳ thuộc vào hướng đếm.  
 
8.4.2.12. Bảng điều khiển động cơ bước (TSM – Table Stepper Motor) 
 Chức năng TSM cho phép điều khiển tăng và giảm tốc độ cho động cơ bước với khả năng lập 
trình được tới 58 cấp tốc độ khác nhau, TSM sử dụng một bảng dữ liệu chứa trong PRAM thay 
cho việc điều khiển động cơ bước bằng giải thuật lập trình, các bảng định nghĩa tăng giảm tốc độ 
người sử dụng hoàn toàn có thể định nghĩa được. Ngoài ra bộ tham số vận tốc góc cho phép điều 
khiển mịn tốc độ quay của động cơ độc lập với bảng tham số gia tốc. CPU chỉ cần ghi tới TPU vị 
trí cần điều khiển, TPU sẽ thực hiện các công việc: tăng tốc, chỉnh tốc độ quay và giảm tốc để dặt 
được vị trí mong muốn. Ngoài ra chức năng này của TPU hỗ trợ cả haoi kiểu điều khiển toàn bước 
hoặc nửa bước cho các động cơ hai pha. 
 

8.4.2.13. Bộ đếm Bắt/Đổi mức ngõ vào mới (New Input Capture/Transition Counter – 
NITC) 

Bất kỳ một kênh TPU nao cũng có thể bắt giá trị trong một thanh ghi TCR hoặc trong một ô 
nhớ RAM tham số bất kỳ khi xảy ra mỗi quá trình chuyển đổi trạng thái hay một số quá trình 
chuyển đổi trạng thái, sau đó tạo ra một yêu cầu ngắt trên BUS chủ. Thời gian chuyển giữa hai lần 
chuyển mức gần nhất được lưu trong parameter RAM. Một kênh có thể thực hiện bắt ngõ vào liên 
tục, hoặc theo một trạng thái chuyển mức hoặc theo một số lần chuyển mức nhất định cho đến khi 
chúng được khởi động lại. Sau mỗi lần chuyển mức hoặc một số lần chuyển mức nhất định, một 
kênh có thể tạo ra một kết nối tới một kênh khác. 
 
8.4.2.14. Hàng đợi so sánh ra (Queued Output Match - QOM) 

QOM có thể tạo ra một hoặc nhiều ngõ ra so sánh đúng bằng một bảng các sự kiện trong 
parameter RAM. Với chức năng này, TPU có thể tạo ra một chuỗi xung phức tạp, một lần, một số 
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lần hoặc liên tục ở ngõ ra. Chức năng này có thể cho phép hoạt động bằng một đường kết nối từ 
một kênh khác tới. QOM có thể tạo ra dạng sóng điều rộng xung với mức cao có thể thay đổi từ 0 
tới 100%. 

 
8.4.2.15. Thanh chứa thời gian có thể lập trình được (Programmable Time Accumulator -

PTA) 
PTA là một thanh ghi 32 bit chứa tổng thời gian mức cao, tổng thời gian mức thấp hoặc tổng 

thời gian của một chu kỳ của một tín hiệu ngõ vào theo số chu kỳ hoặc số xung có thể lập trình 
được. Bộ chứa có thể bắt đầu hoạt động ở một cạnh lên hoặc một cạnh xuống, sau một số chu kỳ 
hoặc xung lập trình trước, PTA có thể tạo ra một yêu cầu ngắt hay một kết nối tới một kênh khác. 

TPU có thể đo từ 1 tới 255 chu kỳ và một phép đo có thể công với 1 hoặc nhiều phép đo trước 
đó để tạo ra tín hiệu ngắt CPU, chức năng này cho phép thực hiện các phép đo tần số tức thời và 
tần số trung bình. 

 
 

8.4.2.16. Điều chế độ rộng xung đa kênh (Multichannel Pulse Width Modulation - 
MCPWM) 

MCPWM có thể tạo ra các ngõ ra điều chế độ rộng xung với chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) từ 
0 tới 100% độc lậ p với các hoạt động khác của TPU. Một kênh PWM này cần hai kênh đếm của 
TPU và một cổng logic (mỗi kênh PWM đơn có thể tạo ra bằng QOM). 

Các xug PWM đa kênh mà MCPWM tao ra có thể ở hai dạng: gán cạnh hoặc gán giữa thời 
điểm mức cao. Chế độ gán cạnh sẽ sử dụng n+1 kênh TPU cho xung PWM n kênh. Chế độ gán 
giữa sử dụng 2n+1 kênh. Chế độ gán giữa cho phép cho phép người sử dụng định nghĩa giới hạn 
thời gian (dead time) trước, vì thế hai kênh PWm da kênh có thể sử dụng để lái trực tiếp cầu H 
(H-bridge). Chức năng này rất quan trọng cho các ứng dụng điều khiển động cơ. 

 
8.4.2.17. Giải mã cảm biến tốc độ nhanh (Fast Quadrature Decode - FQD) 

FQD là chức năng phản hồi vị trí cho việc điều khiển động cơ, nó giải mã hai tín hiệu cung 
cấp từ cảm biến vòng quay (Rote Encoder) để tăng bộ đếm vị trí 16 bit. FQD được kết hợp với 
một khoá chuyển tốc độ (speed switch) để cho phép giải mã tín hiệu tốc độ cao. Mỗi bộ đếm có 
một tem thời gian (time stamp) để có thể nội suy ra vị trí và vận tốc quay khi động cơ chạy với 
vận tốc thấp hơn hoặc sử dụng encoder có độ phân giải thấp hơn. Ngõ ra thứ  03 của các encoder 
sẽ được xử lý bằng các kênh ICTC. 

 
8.4.2.18. Bộ truyền nhận nói tiếp cận đồng bộ (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter - UART) 
UART sử dụng hai kênh của TPU để thực hiện chức năng truyền dữ liệu nối tiếp cận đồng bộ. 

Độ dài của dữ liệu truyền có thể lập trình thay đổi được từ 1 tới 14 bit. Ngoài ra nó còn hỗ trợ các 
tính năng kiểm tra chẵn lẻ, lập trình tốc độ truyền. Tốc độ truyền cổng nối tiếp có thể lớn hơn 100 
Kbaud. TPU có thể chạy đồng thời 8 kênh truyền cận đồng bộ hai chiều với tốc độ lớn hớn 9600 
baud. 

 
8.4.2.19. Đảo chiều động cơ không chổi than (Brushless Motor Commutation - COMM) 

Chức năng này cho phép tạo ra tín hiệu đảo pha cho một số loại động cơ không chổi than như 
động cơ 3 pha điều khiển trực tiếp bằng dòng điện. Nó có thể tạo ra trạng thái đảo chiều trực tiếp 
từ bộ giải mã vị trí FQD mà không cần sử dụng các bộ giải mã hiệu ứng Hall (Hall Effect Decode) 
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Chuỗi trạng thái sẽ được thực hiện theo một bảng trạng thái mà người sử dụng lập trình, vì thế 
chức năng này có thể sử dụng mềm deo cho các ứng dụng chung khác. Một bảng tham số trong 
CPU cho phép tất cả các góc chuyển mạch có thể tăng hoặc giảm từ CPU, tính năng này rất hữu 
dụng cho việc duy trì moment quay ở tốc độ cao. 

 
8.4.2.20. Đo tần số (Frequency Measurement - FQM) 

FQM sẽ đếm số chu kỳ tín hiệu ngõ vào của một kênh TPU trong một chu kỳ của sổ do người 
sử dụng lập trình. Chức năng này có thể chạy ở chế độ liên tục hoặc từng cửa sổ riêng. Người sử 
dụng có thể lựa chọn các xung sẽ được phát hiện ở mỗi cạnh xuống hoặc mỗi cạnh lên. Chức năng 
này  sử dụng cho việc đo tần số cao, việc đo tín hiệu tần số thấp có khả năng loại bỏ nhiễu có thể 
thực hiện bằng PTA. 

 
8.4.2.21. Giải mã hiệu ứng Hall (Hall Effect Decode - HALLD) 

Chức năng này sử dụng cho việc giải ả cảm biến tín hiệu từ các động cơ không chổi than cùng 
với một ngõ vào xác định hướng từ CPU thành mộ tsố trạng thái. Chức năng này hỗ trợ 2 hoặc 3 
kênh giải mã. Số trạng thái được giải mã sẽ được ghi vào một kênh COMM, để cung cấp ngõ ra 
lái trạng thái đảo chiều. Ngoài các ứng dụng cho brushless motor, chức năng này còn có thể sử 
dụng cho các ứng dụng chung khác như giải mã các công tắc chọn (option switch). 
 
8.5. MODULE TRUYỀN NHẬN NỐI TIẾP CÓ HÀNG ĐỢI (QUEUE 

SERIAL MODULE - QSM) 

QSM bao gồm hai bộ giao tiếp nối tiếp: cổng giao tiếp nối tiếp có hàng đợi (queued serial 
peripheral interface - QSPI) và giao tiếp thông tin nối tiếp (serial communication interface - SCI), 
hai khối này hoạt động độc lập nhau. 

QSPI là giao tiếp truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ song công cho phép truyền dữ liệu nối  tiếp 
với các thiết bị ngoại vi và với các MCU khác với 03 đường dây: data in, data out và clock. Và nó 
hỗ trợ thêm cơ chế hàng đợi cho việc truyền nhận dữ liệu. Bốn chân chọn thiết bị vào ra lập trình 
được cho phép chọn tới 16 thiết bị vào ra. Hàng đợi Ram của cổng này cho phép lưu trữ tới 16 lần 
truyền nối tiếp, mỗi giá trị truyền có thể 8 hoặc 16 bit., hoặc có thể cho phép truyền tới 256 bit dữ 
liệu mà không cần có sự can thiệp điều khiển của CPU. Một chế độ giám sát đặc biệt cho phép lấy 
mẫu liên tục ngõ vào và tự động ghi lại trong RAM của QSPI, cơ chế này cho phép giao tiếp rất 
hiệu quả với các bộ biến đổi A/D. 

SCI là giao tiếp nối tiếp UART nó có cơ chế truyền dữ liệu theo chuẩn NRZ (non return to 
zero), nó có thể hoạt động trong  chế độ song công hoặc bán song công. Có hai bit cho phép riêng 
cho bộ truyền và bộ nhân dữ liệu và hai bộ đệm dữ liệu cho cổng. Một bộ tạo tốc độ truyền loại 
modulus cho phép tạo ra tốc độ truyền từ 64 tới 524 Kbaud với tần số clock của hệ thống là 16.78 
Mhz, hoặc từ 110 tới 655 Kbaud với tần số clock của hệ thống là 20.97 Mhz.  Chiều dài dữ liệu 
truyền có thể 8 hoặc 9 bit có thể lập trình được bằng phần mềm. Mạch phát hiện lỗi có thể phát 
hiện sai 1/16 bit trong một chu kỳ truyền. Chức năng đánh thức (Wakeup) cho phép CPU chay 
không bị ngắt cho tới khi có một dữ liệu đầy đủ trên cổng. 

 
 Sơ đồ khối của QSM trên hình 8.9, nó có 9 chân vào ra trong đó 8 chân nếu không sử dụng 
cho các chức năng của QSM thì có thể sử dụng giống như các cổng vào ra thông thường, còn chân 
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RxD là một ngõ chỉ vào sử dụng riêng cho SCI.  
Các chân của SCI bao gồm RxD và TxD, chân RxD được sử dụng làm chân nhận dữ liệu cho 

cổng SCI, khi SCI không được cho phép chân này sẽ không được sử dụng, nó không sử dụng là 
chân  vào ra thông thường. TxD là chân xuất dữ liệu của cồng SCI, khi bọ truyền của SCI không 
được cho phép, nó có thể sử dụng như một chân vào ra thông thường, nó có thể là một ngõ vào 
hoặc một ngõ ra tuỳ thuộc vào bit TxD trong thanh ghi DDRQS. Khi bộ truyền được cho phép 
hoạt động bit TxD trong DDRQS sẽ không được xét đến. Bộ truyền của SCI sẽ được phép khi lập 
bit TE trong thanh ghi điều khiển 1 của QSM (SCCR1). 
 

 

Hình 8.9: Sơ đồ khối của QSM. 

Khối  QSPI bao gồm 7 tín hiệu, khi không sử dụng chức năng QSPI các tín hiệu này trở thành 
các đường vào ra số thông thường, hướng truyền dữ liệu trên các đường này sẽ xác định trong 
thanh ghi DDRQS, người sử dụng cần phải khởi động đúng giá trị của DDRQS để các chức năng 
QSPI hoạt động đúng. 

- Các chân PCS3 – PCS0 (Pripheral Chip Select) được QSPI cung cấp để chọn thiết bị vào 
ra. 

- SS (Slave Select)- Tín hiệu này sẽ được tác động để chọn QSPI khi nó ở chế độ Slave. 
- SCK (Serial Clock) – Tín hiệu này được QSPI cung cấp khi nó ở chế độ Master, và nhận 

clock từ master khi nó ở chế độ slave. 
- MISO (Master In Slave Out): Là đường nhận dữ liệu trong chế độ Master và truyền dữ 

liệu trong chế độ slave. 
- MOSI (Master Out Slave In): là đường truyền dữ liệu trong chế độ master và nhận dữ liệu 

trong chế độ Slave. 
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Bản đồ bộ nhớ của QSM trong bảng sau: 

 
Access  Address  15                                          8  7                                            0 

S  $YFFC00  QSM MODULE CONFIGURATION (QSMCR)  
S  $YFFC02  QSM TEST (QTEST)  
S  $YFFC04  QSM INTERRUPT LEVEL 

(QILR)  
QSM INTERRUPT VECTOR 
(QIVR)  

S/U  $YFFC06  NOT USED  
S/U  $YFFC08  SCI CONTROL 0 (SCCR0)  
S/U  $YFFC0A  SCI CONTROL 1 (SCCR1)  
S/U  $YFFC0C  SCI STATUS (SCSR)  
S/U  $YFFC0E  SCI DATA (SCDR)  
S/U  $YFFC10  NOT USED  
S/U  $YFFC12  NOT USED  
S/U  $YFFC14  NOT USED  PQS DATA (PORTQS)  
S/U  $YFFC16  PQS PIN ASSIGNMENT 

(PQSPAR)  
PQS DATA DIRECTION 
(DDRQS)  

S/U  $YFFC18  SPI CONTROL 0 (SPCR0)  
S/U  $YFFC1A  SPI CONTROL 1 (SPCR1)  
S/U  $YFFC1C  SPI CONTROL 2 (SPCR2)  
S/U  $YFFC1E  SPI CONTROL 3 (SPCR3)  SPI STATUS (SPSR)  
S/U  $YFFC20– 

$YFFCFF  
NOT USED  

S/U  $YFFD00– 
$YFFD1F  

RECEIVE RAM (RR[0:F])  

S/U  $YFFD20– 
$YFFD3F  

TRANSMIT RAM (TR[0:F])  

S/U  $YFFD40– 
$YFFD4F  

COMMAND RAM (CR[0:F])  

 
Y = M111, where M is the logic state of the MM bit in the SIMCR.  

 

 Các thanh ghi có giá trị cột truy cập là S chúng sẽ chỉ truy cập được ở mức giám sát 
(supervisor), là S/U thì có thể truy cập được ở cả mức sử dụng (User). Mức spervisor hay User sẽ 
được chọn tuỳ thuộc vào bit SUPV trong thanh ghi QSMCR. 

 
8.6.   TPURAM 
 

TPURAM có dung lượng 2 KB SRAM tốc độ truy xuất nhanh với hai chu kỳ BUS (two bus 
cycle), nó có thể sử dụng để làm ngăn xếp hoặc khai báo các biến. Ngoài ra TPURAM còn có thể 
sử dụng làm bộ nhớ chạy mô phỏng để người sử dụng thực hiện các giải thuật thời gian mới.  
TPURAM có thể chiếm 4KB trong bản đồ bộ nhớ, nhưng khi đó các thanh ghi điều khiển TPU sẽ 
không thể truy xuất được. Dữ liệu đọc ghi trong vùng nhớ này có thể theo byte, từ hoặc 2 từ. 
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TPURAM có thể sử dụng cho cả vùng nhớ chương trình và vùng nhớ dữ liệu. Trong chế độ giảm 
nguồn (power down) các dữ liệu trong TPURAM có thể duy trì bằng nguồn PIN dự phòng. Các 
bit RASP trong thanh ghi TRAMCR được sử dụng để điều khiển việc truy cập TPURAM. Điều 
này cho phép thực hiện các chương trình trong TPURAM, và cho phép chế độ địa chỉ tương đối 
theo bộ đếm chương trình để truy xuất các lệnh trong bộ nhớ TPURAM. Bản đồ bộ nhớ của 
TPURAM được cung cấp trong bảng sau, tất cả các thanh ghi điều khiển TPURAM đề chỉ có thể 
truy cập được trong chế độ giám sát. 
   

Kiểu 
truy cập  

Địa chỉ  15                                   8 7                                         0  

S  $YFFB00  TPURAM MODULE CONFIGURATION REGISTER 
(TRAMMCR)  

S  $YFFB02  TPURAM TEST REGISTER (TRAMTST)  
S  $YFFB04  TPURAM BASE ADDRESS REGISTER (TRAMBAR)  
 $YFFB06

– 
$YFFB3F  

NOT USED  

 
Y = M111, where M is the logic state of the MM bit in the SIMCR.  

8.6.1. Khối thanh ghi của TPURAM 

Có 03 thanh ghi điều khiển trong TPURAM là: thanh ghi định cấu hình RAM (TRAMMCR), 
thanh ghi kiểm tra RAM (TRAMTST) và thanh ghi địa chỉ cơ sở RAM (TRAMBAR) 

Có một khối thanh ghi với kích thước nhỏ nhất là 8 byte không được địa chỉ hoá, khi đọc luôn 
được giá trị 0 và khi ghi không tác động. 

Thanh ghi định cấu hình khối TPURAM 16 bit có cấu tạo như sau: 
 

  
 
Bit STOP – (Stop Control) = 0: RAM hoạt động bình thường, nếu = 1: RAM chuyển qua chế 

độ nguồn thấp (không hoạt động). Sau khi RESET trang thái bit này sẽ bằng 0, trong chế độ stop 
RAM sẽ vẫn lưu trữ được các giá trị đã ghi trong nó nhung CPU sẽ không đọc ghi được. 

RASP (RAM Array Space Field) = 0 thì TPURAM sẽ là vùng truy cập không giới hạn, khi bit 
này bằng 1, TPURAM sẽ nằm trong không gian nhớ chỉ truy cập trong chế độ giám sát. 

Thanh ghi TRAMTST – (TPURAM Test Register) được sử dụng cho việc kiểm tra khối 
TPURAM của nhà sản xuất. 

Thanh ghi TRAMBAR (TPURAM Base Address and Status Register) 16 bit như sau: 
 

 
 
Các bit ADDR[23:11] (RAM Array Base Address) là các địa chỉ cơ sở  ADDR[23:11] của 

RAM khi nó được cho phép hoạt động.  
Bit RAMDS (RAM Array Disable) khi bằng 0 thì RAM được cho phép. RAM luôn không 

được cho phép sau khi RESET (RAMDS = 1), việc ghi giá trị tới các bit ADDR sẽ tự động xoá bit 
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RAMDS để cho phép RAM hoạt động. 
 

8.6.2. Hoạt động của TPURAM 
TPURAM có 6 chế độ hoạt động như sau:  
1. TPURAM hoạt động trong chế độ bình thường khi được cấp nguồn VBDD khi đó nó có thể 

truy xuất dữ liệu theo byte, từ hoặc từ kép, các byte hoặc từ cao luôn nằm ở địa chỉ chẵn truy xuất 
chỉ trong một chu kỳ bus (bằng 2 chu kỳ clock) của hệ thống. Một từ kép cần truy xuất trong hai 
chu kỳ Bus. 

2. Chế độ chờ (Standby) nhằn giữ nguyên các giá trị trong TPURAM khi mất nguồn VDD. Các 
giá trị lưu trữ trong RAM sẽ được giữ nguyên với nguồn VSTBY. Mạch điện điều khiển trong 
TPURAM sẽ tự động chuyển mạch qua nguồn VSTBY để không làm mất dữ liệu. Trong chế độ này 
các giá trị truy xuất từ RAM sẽ không đúng.  

3. Chế độ Reset cho phép CPU thực hiện hoàn tất chu kỳ bus hiện hành trước khi hệ thống bị 
Reset. Khi một tín hiệu reset đồng bộ được cấp tới TPU trong khi dữ liệu của TPURAM đang truy 
xuất thì quá trình truy cập sẽ được thực hiện hoàn tất. Khi truy xuất từ kép, nếu reset xảy ra khi 
đang truy cập từ đầu tiên, thì chỉ có việc truy cập từ này được hoàn thành. Dữ liệu đọc ghi từ 
RAM có thể bị mất khi Reset không đồng bộ.  

4. Chế độ kiểm tra: chế độ này RAM sẽ được nối tới khối SIM sử dụng để nhà sản xuất kiểm 
tra MCU. 

5. Khi bit STOP của thanh ghi TRAMMCR được ghi vào giá trị 1, TPURAM sẽ chuyển qua 
chế độ stop, TPURAM sẽ không được phép hoạt động nhưng tất cả các dữ liệu trong nó vẫn được 
duy trì. Nếu nguồn VDD bị mất trong chế độ stop, mạch bên trong TPU sẽ tự động chuyển qua 
nguồn VSTBY  giống như trong chế độ Standby.  

6. TPURAM có thể sử dụng để chạy các vi lệnh trong ROM của TPU, chức năng này cho 
phép phát triển các đoạn mã lệnh của người sử dụng. Trong chế độ chạy mô phỏng, định thời truy 
cập TPURAM sẽ phù hợp với các vi lệnh trong ROM để đảm bảo quá trình chạy mô phỏng được 
chính xác.  
 
8.7.   LẬP TRÌNH ASSEMBLY CHO VI ĐIỀU KHIỂN MC68332 
 
8.7.1. Các chế độ địa chỉ trong chương trình hợp ngữ MC68332 

Các chế độ địa chỉ khi lập trình cho MC68332 bao gồm: 
- Trực tiếp thanh ghi dữ liệu: các toán hạng sẽ nằm trong các thanh ghi dữ liệu. Ví dụ 

MOVE D3,D4. 
- Trực tiếp thanh ghi địa chỉ: các toán hạng nằm trong các thanh ghi địa chỉ. 
- Gián tiếp thanh ghi địa chỉ: thanh ghi địa chỉ giữ địa chỉ của toán hạng. Ví dụ MOVE.B 

(A0),D7. 
- Gián tiếp thanh ghi địa chỉ tăng sau: tương tự chế độ gián tiếp thanh ghi địa chỉ, tuy nhiên 

khi dữ thực hiện xong giá trị thanh ghi địa chỉ sẽ được tăng. Ví dụ MOVE.W (A5)+,D2 
sau khi chuyển xong dữ liệu A5 được tăng lên 2. 

- Gián tiếp thanh ghi địa chỉ giảm trước: tương tự chế độ trên nhưng thanh ghi địa chỉ sẽ 
được giảm trước sau đó mới thực hiện lệnh. Ví dụ MOVE.B –(A1),D4. 

- Gián tiếp thanh ghi địa chỉ có độ dời: địa chỉ toán hạng sẽ bằng giá trị trong thanh ghi địa 
chỉ cộng với số độ dời. Ví dụ: MOVE.W  100H(A0),D0. 

- Gián tiếp thanh ghi địa chỉ với chỉ số: địa chỉ của toán hạng sẽ bằng tổng của giá trị trong 
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một thanh ghi địa chỉ cộng với một chỉ số (là giá trị trong một thanh ghi địa chỉ hoặc dữ 
liệu) và một số độ dời 8 bit. Ví dụ MOVE 2(A0,D4.W),D3. 

- Tuyệt đối ngắn: sử dụng địa chỉ chỉ thị bằng một số 16 bit. Ví dụ MOVE 3C00H,D1. 
- Tuyệt đối dài: sử dụng địa chỉ bằng số 24 bit. Ví dụ MOVE 123456H,D0. 
- Thanh ghi bộ đếm chương trình với độ dời: Địa chỉ toán hạng bằng tổng thanh ghi PC và 

số độ dời 16 bit có dấu. MOVE.B DATA(PC),D4. 
- Thanh ghi bộ đếm chương trình với chỉ số: địa chỉ toán hạng bằng tổng giá trị trong thanh 

ghi PC cộng chỉ số trong thanh ghi địa chỉ hoặc dữ liệu cộng số độ dời 8 bit có dấu. 
- Tức thời: toán hạng là một giá trị cụ thể. Ví dụ MOVE.W #9E00,D5. 
- Hiểu ngầm: toán hạng được mặc định sẵn trong lệnh. 
 

8.7.2. Tập lệnh của MC68332 
Tập lệnh của MC68332 có thể chia thành 8 nhóm như sau: 
1. Nhóm lệnh truyền dữ liệu. 
2. Các lệnh số học. 
3. Các lệnh logic. 
4. Các lệnh quay và dịch. 
5. Các lệnh xử lý bit. 
6. Các phép tính BCD. 
7. Các lệnh điều khiển chương trình. 
8. Các lệnh điều khiển hệ thống. 
Nhóm lệnh truyền dữ liệu bao gồm các lệnh truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và thanh ghi, thanh 

ghi và thanh ghi. Độ dải dữ liệu truyền có thể 8, 16 hoặc 32 bit. Các thanh ghi địa chỉ và dữ liệu 
có thể sử dụng trong lệnh, các thanh ghi hệ thống như: thanh ghi mã điều kiện (CCR), thanh ghi 
con trỏ ngăn xếp người sử dụng (USP), thanh ghi trạng thái (SR) cũng có thể sử dụng cho các 
lệnh di chuyển dữ liệu. 

Các lệnh số học trước hết bao gồm các lệnh cộng trừ các giá trị 8, 16 hoặc 32 bit, các lệnh 
nhân có dấu và không dấu các giá trị 16 bit, các lệnh chia có dấu và không dấu các số 16 hoặc 32 
bit cho các số 8 hoặc 16 bit, các lệnh xoá, so sánh, kiểm tra và lấy bù 2 các giá trị 32 bit. Nhóm 
lệnh này còn có các lệnh thực hiện với dấu mở rộng (sign extension). Các toán hạng sử dụng trong 
nhóm lệnh này là  tất cả các thanh ghi địa chỉ, dữ liệu và các định vị bộ nhớ. 

Các lệnh logic bao gồm các lệnh AND, OR, EOR (XOR) và NOT thực hiện với các giá trị 8, 
16 hoặc 32 bit trong các thanh ghi dữ liệu, trong bộ nhớ hoặc trong các thanh ghi CCR hoặc SR. 

Các lệnh quay dịch thực hiện với các toán hạng 8, 16, 32 bit trong các thanh ghi dữ liệu hoặc 
trong bộ nhớ. 

Các lệnh xử lý bit chỉ thực hiện với các toán hạng 8 và 32 bit nằm trong thanh ghi dữ liệu 
hoặc bộ nhớ. Từng bit riêng trong toán hạng có thể được kiểm tra, lập, xoá hoặc lấy bù. 

Các lệnh BCD bao gồm các lệnh cộng, trừ và lấy âm (bù 10) các giá trị dữ liệu 8 bit (2 số 
BCD). Các toán hạng có thể nằm trong các thanh ghi dữ liệu hoặc trong bộ nhớ. 

Nhóm lệnh điều khiển chương trình bao gồm các lệnh rẽ nhánh (nhảy có điều kiện), các lệnh 
nhảy không điều kiện, các lệnh lập byte, các lệnh gọi và quay về từ chương trình con. 

Nhóm lệnh cuối cùng là nhóm lệnh điều khiển hệ thống, bao gồm các lệnh phân mức đặc 
quyền của hệ thống, hiệu chỉnh giá trị trong các thanh ghi hệ thống như SR và USP, các lệnh 
ngưng va reset bộ vi xử lý và quay về từ một ngoại lệ. Một số lệnh khác như thực hiện các phép 
AND, OR, EOR để xử lý giá trị của thanh ghi CCR, các lệnh bẫy (TRAP). 
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8.7.2.1. Nhóm lệnh truyền dữ liệu 
Lệnh chuyển đổi dữ liệu giữa các thanh ghi EXG (Exchange): lệnh này chuyển đổi dữ liệu 

giữa hai thanh ghi. Các thanh ghi sử dụng có thể là các thanh ghi dữ liệu đa năng hoặc các thanh 
ghi địa chỉ. Lệnh này luôn luôn truyền dữ liệu 32 bit và không có mã điều kiện nào bị thay đổi. 

Ví dụ: EXG   D3,D5 
Lệnh nạp địa chỉ tác động LEA (Load Effective Address): lệnh này nạp địa chỉ 24 bit vào 

thanh ghi địa chỉ. Trong một chế độ địa chỉ bất kỳ cần tính toán ra địa chỉ của toán hạng, thì kết 
quả sẽ được gọi là địa chỉ tác động (Effective Address). Thông thường địa chỉ tác động được sử 
dụng bên trong bộ vi xử lý và sau đó nó không được giữ lại. Lệnh LEA cho phép giữa lại địa chỉ 
tác động sử dụng trong một lệnh. Không có mã điều kiện nào bit thay đổi. 

Ví dụ: LEA  8500H,A1 ; A1 = FFFF8500H 
  LEA  10H(PC), A1;  A1 = PC +10H 
Lệnh liên kết và định vị trí LINK: lệnh này định vị trí cho vùng nhớ ngăn xếp và thực hiện 

danh sách liên kết. Các toán hạng trong lệnh LINK sẽ thực hiện như sau: thanh ghi địa chỉ trong 
lệnh sẽ được cất vào ngăn xếp, thanh ghi con trỏ ngăn xếp được cất vào thanh ghi địa chỉ, sau đó 
số độ dời trong lệnh sẽ được cộng vào thanh ghi con trỏ ngăn xếp. Không có mã điều kiện nào bị 
thay đổi. 

Ví dụ: các thanh ghi A0 = 00006200H và A7 = 0000FFC4H sau khi thực hiện lệnh: 
 LINK    A0,#0FFF0H 
Trước hết do có giá trị nạp vào ngăn xếp, thanh ghi con trỏ ngăn xếp sẽ giảm, do một thanh 

ghi địa chỉ nạp vào ngăn xếp nên thanh ghi con trỏ ngăn xếp sẽ giảm đi 4, như vậy A7 = 
0000FFC0H, sau đó A0 sẽ được ghi vào bộ nhớ bắt đầu tại địa chỉ 0000FFC0H tới địa chỉ 
0000FFC3H. Tiếp theo A0 được nạp giá trị hiện hành của con trỏ ngăn xếp là 0000FFC0H. Sau 
đó số độ dời (FFF0) chỉ thị trong lệnh được cộng vào con trỏ ngăn xếp, lúc này A7 sẽ có giá trị là 
0000FFFBH (chú ý bộ xử lý lấy A7 mặc định là con trỏ ngăn xếp). 

Lệnh di chuyển dữ liệu MOVE: Lệnh này sử dụng đề di chuyển dữ liệu theo byte, từ hoặc từ 
dài (Long word) giữa các thanh ghi dữ liệu, các thanh ghi địa chỉ và các ô nhớ. 

Ví dụ: MOVE.B #29H,D3 
  MOVE.W D3,D6 
  MOVE.L (A0)+,D0 
Lệnh hỗ trợ mọi chế độ địa chỉ cho toán hạng nguồn, chỉ có toán hạng tức thời không sử dụng 

làm toán hạng đích và không có hai toán hạng bộ nhớ trong cùng một lệnh.  
Lệnh MOVE tác động tới các bit trạng thái (các mã điều kiện). Ví dụ sau lệnh:  

MOVE.B #86H,D2 
 Bit MSB của toán hạng tức thời #86H bằng 1, dữ liệu là một số âm vì thế bit N=1, cờ Z bằng 
0 vì kết quả khác 0, cờ V và C được xoá và cờ X (extend flag). 
 Lệnh di chuyển dữ liệu vào thanh ghi địa chỉ MOVEA (Move Address): Trong lệnh này 
toán hạng đích luôn luôn một thanh ghi địa chỉ, lệnh có thể sử dụng toán hạng một từ hoặc một từ 
dài. Khi toán hạng là một từ, toán hạng nguồn sẽ được lấu dấu mở rộng thành 32 bit trước khi 
chuyển vào thanh ghi địa chỉ. Ví dụ lệnh MOVEA.W   #9F00H,A2 sẽ chuyển giá trị FFFF9F00H 
vào thanh ghi A2. Không có mã điều kiện nào tác động sau lệnh MOVEA. 
 Lệnh chuyển dữ liệu nhiều thanh ghi MOVEM (Move Multiple Registers): lệnh này có 
thể sử dụng truyền dữ liệu từ bộ nhớ vào các toán hạng là các thanh ghi dữ liệu, các thanh ghi địa 
chỉ. Chỉ có toán hạng từ hoặc từ kép được sử dụng trong lệnh, khi toán hạng một từ được đọc từ 
bộ nhớ, nó sẽ được chỉnh dấu mở rộng trước khi trước khi nạp vào thanh ghi. Ví dụ nếu 3500H 
được đọc từ bộ nhớ thì thanh ghi sẽ có giá trị là 00003500H, còn nếu giá tri AF10H được đọc từ 
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bộ nhớ thì thanh ghi sẽ có giá trị là FFFFAF10H. 
 Chỉ có 03 chế độ địa chỉ được sử dụng trong lệnh này là: chế độ tăng trước, chế độ giảm trước 
và chế độ điều khiển. Chế độ điều khiển có thể sử dụng cho tất cả các trường hợp. Chế độ địa chỉ 
tăng trước chỉ sử dụng cho việc truyền dữ liệu từ bộ nhớ tới thanh ghi. Chế độ địa chỉ giảm trước 
chỉ sử dụng truyền dữ liệu từ thanh ghi tới bộ nhớ. Lệnh MOVEM với hai chế độ địa chỉ này có 
thể sử dụng đề thực hiện một ngăn xếp theo nguyên tắc vào trước ra sau. 
 Trong lệnh này người sử dụng cần chỉ thị tập thanh ghi được cất vào bộ nhớ (hoặc được nạp 
giá trị từ bộ nhớ), các thanh ghi có thể chỉ thị riệng rẽ trong lệnh và ngăn cách với nhau bằng dấu 
“/”. Ví dụ các thanh ghi D0, D2, D3, D5, A4 và A6 có thể chỉ thị trong lệnh là D0/D2/D3/D5/A4, 
cũng có thể chi thị theo trình tự khác A6/D5/D0/A4/D3/D2 kết quả thực hiện sẽ không thay đổi. 
Khi thực hiện CPU luôn theo trình tự ghi từ A7 – A0, D7 – D0 và đọc theo trình tự ngược lại. Với 
một chuỗi các thanh ghi liên tiếp có thể viết D0-D4/A2-A5. Không có mã điêu kiện nào thay đổi 
sau lệnh. 
 Ví dụ: D0=55556666H, D1=77778888H, D2=9999AAAAH, D3=BBBBCCCCH và TAB1 
nằm tại vùng nhớ 0030B8. Sau lệnh MOVEM.W D0-D3,TAB1 vì dữ liệu được ghi theo từ nên 
CPU sẽ sữ dụng 2 ô nhớ để ghi giá trị cho một thanh ghi, và chỉ có nữa thấp của các thanh ghi 
được lưu vào bộ nhớ. (0039B8) = 66, (0030B9)  = 66; (0030BA) = 88; (0030BB) = 88 …. 
 Lệnh chuyển dữ liệu tới thiết bị MOVEP (move peripheral data): Lệnh này sử dụng rất 
hữu dụng với các hệ thống thiết kế với các thiết bị vào ra chỉ sử dụng ½ BUS dữ liệu. Lệnh 
MOVEP sẽ truy cập một nhóm hai địa chỉ tại một thời điểm, nếu trong lệnh chỉ thị một địa chỉ 
chẵn, thì chỉ có các vi trí chẵn được truy cập. Lệnh chỉ sử dụng các toán hạng từ hoặc từ dài, 
không có mã điều kiện nào thay đổi sau khi thực hiện lệnh, và chỉ có chế độ địa chỉ gián tiếp 
thanh ghi với địa chỉ độ dời được sử dụng trong lệnh. 
 Ví dụ: D2=12345678H; A1=00045000H sau khi thực hiện lệnh MOVEP.W D2,0(A0) do lệnh 
chỉ thị truy cập theo từ (word) nên hai ô nhớ sẽ được truy cập với địa chỉ được chỉ thị bằng A1+0 
= 00045000H. Dữ liệu sẽ được ghi tới địa chỉ 56H chứa trong các bit 8 – 15 của D2. Vị trí thứ hai 
trong bộ nhớ được đọc là 00045002H và ghi tới địa chỉ 78H. Nếu thực hiện lệnh MOVEP.W 
0(A1),D2 thì dữ liệu thì dữ liệu từ các địa chỉ 00045000H và 00045002H sẽ được chuyển vào các 
bit 8-15 và 0 – 7 của thanh ghi D2. 
 Lệnh chuyển dữ liệu nhanh MOVEQ (move quick): Lệnh này chỉ sử dụng đề chuyển 8 bit 
tới một thanh ghi dữ liệu, trước khi dữ liệu được truyền, toán hạng tức thời sẽ được thực hiện dấu 
mở rộng thành 32 bit, lệnh MOVEQ có số byte mã máy ít hơn lệnh MOVE. Không có mã điều 
kiện nào bị thya đổi sau lệnh. 
 Ví dụ: lệnh MOVEQ #0B7H,D4 sẽ chuyển giá trị FFFFFFB7H vào thanh ghi D4. 
 Lệnh cất địa chỉ tác động vào ngăn xếp PEA (Push effective address): trong lệnh này địa 
chỉ tác động sẽ được chuyển thành giá trị 32 bit trước khi nạp vào ngăn xế của hệ thống. Không 
có mã điều kiện nào bị thay đổi sau lệnh. 
 Ví dụ; A5=00003060H sau lệnh PEA 40H(A5) bộ vi xử lý trước hết công 40H với 
00003060H = 000030A0H sau đó cất giá trị này vào ngăn xếp. 
 Lệnh chuyển đổi vị trí dữ liệu trong nửa thanh ghi SWAP (swap register halves): lệnh 
này thực hiện chuyển đổi vị trí của từ cao và từ thấp của dữ liệu trong một thanh ghi. Không có 
mã điều kiện nào thay đổi sau lệnh. 

Ví dụ: D5 = 3CFF9100H thì sau lệnh SWAP D5 sẽ được D5 = 91003CFFH, vì bit 31 là mức 
cao nên N=1; Z=0, C=0 và X không thay đổi. 

Lệnh liên kết ngược UNLIK (Unlink): là lệnh ngược lại của LINK, giá trị chứa trong thanh 
ghi địa chỉ sẽ được nạp cho con trỏ ngăn xếp. Một long word nằm ở đỉnh ngăn xếp mới sẽ được 
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nạp vào thanh ghi địa chỉ, không có mã điều kiện nào bị ảnh hưởng. 
Ví dụ: thanh ghi A2=0009FFB4H sau khi thực hiện lệnh UNLK A2 thì con trỏ ngăn xếp sẽ 

được nạp giá trị bằng 0009FFB4H và dữ liệu nằm tại các địa chỉ từ 0009FFB4H tới 0009FFB7H 
sẽ được chuyển vào thanh ghi A2 và cuối cùng con trỏ ngăn xếp sẽ có giá trị là 0009FFB8H. 

 
8.7.2.2. Nhóm lệnh số học 

Lệnh cộng nhị phân ADD (add binary): sử dụng để cộng các giá trị 8, 16 hoặc 32 bit. Trong 
hai toán hạng phải có một thanh ghi dữ liệu. Tất cả các mã điều kiện sẽ bị tác động theo kết quả. 

Ví dụ: D2=12345678H, D3=5F02C332H thì sau lệnh ADD.B D2,D3 thì D3=5F02C3AAH, 
chỉ có 8 bit thấp của D3 thay đổi, D2 không thay đổi. Các mã điều kiện N=1; Z=0; V=1; C=0 và 
X=0. Chú ý cờ N=1 vì bit cao nhất của 8 bit thấp trong thanh ghi D3 bằng 1. 

Lệnh cộng địa chỉ ADDA (Add address): Lệnh này sử dụng để cộng một dữ liệu tới thanh 
ghi địa chỉ. Tất cả các chế độ địa chỉ có thể sử dụng trong lệnh, nhưng chỉ có dữ liệu word hoặc 
long word sử dụng được. Tất cả các mã điều kiện không thay đổi sau lệnh. 

Ví dụ: A0=CE001A2BH và A3=00140300H thì sau lệnh ADDA.W A0,A3 sẽ được 
A3=00141D2BH, chỉ có từ thấp của A3 thay đổi, A0 không thay đổi. 

Lệnh cộng giá trị tức thời ADDI (add immediate): lệnh này thực hiện cộng toán hạng tức 
thời có độ dài 8, 16 hoặc 32 bit vào toán hạng đích. Chế độ địa chỉ tương đối PC không được sử 
dụng, tất cả các mã điều kiện bị thay đổi theo kết quả 

Ví dụ: D2=250C30F7H thìa sau lệnh ADDI.W  #10H,D2 sẽ được D2=250C3107H (CF=1). 
Lệnh cộng nhanh ADDQ (add quick): lệnh này tương tự lệnh ADDI, khác ở chỗ toán hạng 

tức thời phải có giá trị từ 1 tới 8. Khi cộng giá trị tức thời vào một thanh ghi địa chỉ thì cả 32 bit 
của thanh ghi địa chỉ sẽ bị thay đổi. 

Lệnh cộng mở rộng ADDX (add extended): chỉ có hai chế độ địa chỉ là: thanh ghi dữ liệu 
cộng với thanh ghi dữ liệu và toán hạng trong bộ nhớ cộng với toán hạng bộ nhớ sử dụng chế độ 
gián tiếp giảm trước sử dụng trong lệnh này. Nội dụng cờ X sẽ bao gồm trong phép cộng. Tất cả 
03 loại kích thước dữ liệu có thể sử dụng và tất cả các mã điều kiện sẽ bị ảnh hưởng theo kết quả 
lệnh. 

Ví dụ: lệnh ADDX.B D2,D3 sẽ cộng D2, D3 và cờ X kết quả ghi trong D3 
  Lệnh ADDX -(A0), -(A1) trước hết giảm giá trị trong các thanh ghi A0 và A1 đi 2, 

sau đó dữ liệu trong bộ nhớ trỏ bởi A0 và A1 và cờ X sẽ được cộng với nhau, cuối cùng kết quả sẽ 
được cất vào bộ nhớ trỏ bởi thanh ghi A1. 

Lệnh xoá CLR (clear an operand): lệnh này ghi 0 tới toán hạng, tất cả 03 kích thước dữ liệu 
đều sử dụng được và tác động tới các mã điều kiện. 

Ví dụ: CLR.B D0  ;xoá 8 bit thấp của D0 
  CLR.W A4  ;xoá 16 bit thấp của A4 
  CLR.L  ARRAY;  Xoá 4 byte trong bộ nhớ bắt đầu tại địa chỉ trỏ bởi ARRAY. 
Lệnh so sánh CMP (compare): Lệnh này sử dụng so sánh một dữ liệu với giá trị trong một 

thanh ghi dữ liệu và tác động tới các cờ trạng thái. Phép so sánh tương ứng với phép trừ toán hạng 
nguồn cho toán hạng đích nhưng không thay đổi giá trị của toán hạng đích. 

Ví dụ: D6 = 485C29AFH thì sau lệnh CMP.W #29AFH,D6 thì ZF=1. 
Lệnh so sánh địa chỉ CMPA (Compare address): lệnh này tương tự như lệnh CMP nhưng 

chỉ so sánh dữ liệu với một thanh ghi địa chỉ. Các toán hạng word và long word có thể sử dụng 
trong lệnh, khi sử dụng toán hạng word, giá trị của nó sẽ được lấy dấu mở rộng trước khi so sánh. 

Lệnh so sánh với toán hạng tức thời CMPI (compare immediate): Lệnh này so sánh một 
dữ liệu tức thời với toán hạng đích, lệnh này sẽ không sử dụng toán hạng đích là một thanh ghi địa 
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chỉ, tất cả các kích thước dữ liệu đều có thể sử dụng. 
Ví dụ: A3=00015030H thì sau lệnh CMPI.W #5,(A3) thì từ dữ liệu nằm tại 00015030H và 

00015031H sẽ so sánh với 5 và thiết lập các mã điều kiện tương ứng. 
Lệnh so sánh bộ nhớ CMPM (compare memory): lệnh này cũng giống như các lệnh so 

sánh khác ngoại trừ toán hạng đích là một ô nhớ chỉ thị bằng chế độ địa chỉ gián tiếp thanh ghi 
tăng trước. Tất cả các kích thước dữ liệu có thể sử dụng. 

Vi dụ để so sánh hai dữ liệu 10 byte trong bộ nhớ có địa chỉ trỏ bởi các thanh ghi A1 và A2 
chúng ta có thể thực hiện lệnh CMPM.B (A1)+, (A2)+ mười lần, nếu không thấy ZF=0 thì hai số 
10 byte sẽ bằng nhau. 

Lệnh chia có dấu DIVS (sign divide): Lệnh này thực hiện phép chia số có dấu 32 bit trong 
toán hạng đích cho số 16 bit có dấu trong toán hạng nguồn. Sau khi chia, thương số sẽ chứa trong 
16 bit thấp của toán hạng đích, số dư chứa trong 16 bit cao của toán hạng đích. Dấu của số dư sẽ 
luôn cùng dấu với số chia trừ khi số dư bằng 0. Khi chia cho 0 sẽ xảy ra ngoại lệ, tất cả các mã 
điều kiện sẽ bị ảnh hưởng sau lệnh. 

Ví dụ: D2=FFFFFC18H (-1000) và D3=000186A0H (100000) thì sau lệnh DIVS D2,D3 sẽ 
được D3=0000FF9CH có 16 bit cao bằng 0 vì phép chia không dư và 16 bit thấp là FF9CH=-100 
thập phân. 

Lệnh chia không dấu DIVU (unsign divide): lệnh này tương tư lệnh DIVS nhưng thực hiện 
với các số nhị phân không dấu, các mã điều kiện cũng bị ảnh hưởng giống như lệnh DIVS. 

Lệnh thực hiện dấu mở rộng EXT (sign extend): lệnh này thực hiện việc mở rộng bit dấu 
của một thanh ghi dữ liệu vào các bit cao còn lại của nó. Các toán hạng word hoặc long word 
được phép sử dụng trong lệnh. Khi mở rộng dấu cho một byte, các bit 8 – 15 sẽ chép trạng thái 
của bit 7. Khi mở rộng dấu cho toán hạng 1 từ các bít 16 – 31 sẽ mang trạng thái của bit D15. Tất 
cả các mã điều kiện đều bị ảnh hưởng. 

Vi dụ: D3=000000C6H sau lệnh EXT.W D6 thì D6=0000FFC6H, và sau lệnh EXT.L D6 thì 
D6=000000C6H. 

Lệnh nhân có dấu MULS (signed multiply): Lệnh này thực hiện nhân hai số có dấu 16 bit, 
toán hạng đích phải là một thanh ghi dữ liệu. Tất cả các mã điều kiện sẽ bị tác động. 

Ví dụ: D4=0000FFF0H (-16) và D5=0000FFF6H (-10) sau lệnh MULS D4,D6 sẽ được 
D5=000000A0H (160). 

Lệnh nhân không dấu MULU (unsigned multiply): Lệnh này tương tự MULS nhưng thực 
hiện với các số nhị phân không dấu. 

Lệnh lấy âm NEG (negate): lệnh này thực hiện lấy bù 2 của toán hạng đích. Tất cả các loại 
dữ liệu đều sử dụng được. Tất cả các mã điều kiện sẽ bị tác động. 

Ví dụ: D2=052055C6H sau lệnh NEG.B D2 thì D2=0520553AH do bù 2 của C6 bằng 3AH. 
Lệnh lấy bù với dấu mở rộng NEGX (negate with extend): Lệnh này lấy 0 trừ đi toán hạng 

đích sau đó trừ đi cờ X. Vì cờ X có thể bị tác động bởi lệnh NEGX trước đó nên lệnh này có thể 
sử dụng cho việc lấy bù 2 của một số lớn. Tất cả các kích thước dữ liệu đều sử dụng được, các mã 
điều kiện đều bị tác động. 

Lệnh trừ nhị phân SUB (subtract binary): lệnh thực hiện phép trừ nhị phân trong toán hạng 
đích là một thanh ghi dữ liệu cho toán hạng nguồn. Có thể sử dụng tất cả các loại dữ liệu, tất cả 
các mã điều kiện sẽ bị tác động. 

Ví dụ: D0=0000E384H và D1=CC3EF385H sau lệnh SUB D0,D1 sẽ được D1=CC3E1001H. 
Lệnh trừ địa chỉ SUBA (subtract address): Lệnh này sử dụng toán hạng đích  là một thanh 

ghi địa chỉ. Chỉ có các dữ liệu word hoặc long word sử dụng được. Khi sử dụng toán hạng word, 
nó sẽ được lấy dấu mở rộng thành 32 bit trước khi trừ. Các mã điều kiện không bị tác động. 
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Ví dụ: Một bàng dữ liệu có mỗi phần tử chiếm 7 byte, giả sử A3 đang trỏ tới byte đầu tiên của 
một phần tử thì lệnh SUBA.B #7,A3 sẽ làm A3 trỏ tới phần tử trước đó của bảng. 

Trừ số tức thời SUBI (Subtract immediate): Lệnh này sẽ trừ toán hạng đích đi một giá trị 
tức thời. Tất cả các loại dữ liệu đều sử dụng được và tất cả các mã điều kiện đều bị tác động. 

Ví dụ: D2=03059A2EH sau lệnh SUBI.B #2CH,D2 sẽ được D2=03059A02H. 
Lệnh trừ nhanh SUBQ (subtract quick): Lệnh này được sử dụng khi trừ đi một giá trị tức 

thời từ 1 tới 8. Tất cả các kiểu dữ liệu đều có thể sử dụng. Tất cả các mã điều kiện đều bị tác động. 
Lệnh trừ với dấu mở rộng SUBX (subtract with extend): trong lệnh này toán hạng đích sẽ 

trừ đi toán hạng nguồn và dấu mở rộng trong X. Chỉ có hai chế độ địa chỉ là thanh ghi dữ liệu và 
định vị bộ nhớ trỏ bởi chế độ gián tiếp thanh ghi giảm trước. Tất cả các kích thước dữ liệu đều sử 
dụng được. Tất cả các mã điều kiện đều bị tác động. 

Lệnh kiểm tra và lập toán hạng TAS (test and set an operation): Trong lệnh này 8 bit thấp 
của toán hạng sẽ được kiềm tra và hiệu chỉnh các mã điều kiện, sau đó bit 7 của toán hạng đích sẽ 
được lập lên 1. Lệnh này chỉ sử dụng cho các toán hạng byte. 

Ví dụ: D5=2CC3E500H sau lệnh TAS D5 do byte thấp của D5 = 00 nên ZF=1 và NF=0 sau 
đó bit 7 của D5 được lập và D5=2CC3E580H. 

Lệnh kiềm tra toán hạng TES (test an operand): Trong lệnh này toán hạng đích sẽ được so 
sánh với 0 và tác động các mã điều kiện. Sau lệnh toán hạng đích sẽ không thay đổi. Tất cả các 
kích thước dữ liệu đều có thể sử dụng trong lệnh. 

 
8.7.2.3. Nhóm lệnh logic 

Lệnh logic AND: Lệnh này thực hiện logic AND giữa hai toán hạng, tất cả các kích thước dữ 
liệu đều có thể sử dụng. Một toán hạng phải là thanh ghi dữ liệu, toán hạng kia có thể là một thanh 
ghi địa chỉ. Tất cả các mã điều kiện sẽ bị tác động. 

Ví dụ D0=3795AC5FH, D1=B6D34B9DH sau lệnh AND.W D0,D1 thì D1=B6D3081DH do 
AC5F  And  4B9D = 081DH. 

Lệnh ANDI (and immediate):  Lệnh này tương tự lệnh AND, nhưng toán hạng nguồn là một 
số tức thời. Tất cả các kích thước dữ liệu đều sử dụng được, tất cả các cờ đều bị tác động. 

Lệnh OR: Lệnh này giống lệnh AND, nhưng thực hiện logic OR giữ hai toán hạng. 
Lệnh ORI: Thực hiện OR toán hạng đích với toán hạng tức thời. 
Lệnh EOR: Thực hiện logic XOR hai toán hạng. 
Lệnh EORI: Thực hiện EOR với toán hạng tức thời. 
Lệnh NOT: Thực hiện logic NOT hay lấy bù 1 toán hạng đích, tất cả các kích thước dữ liệu 

đều sử dụng được, tất cả các cờ đều bị tác động. 
8.7.2.4. Nhóm lệnh quay dịch 

Tất cả các lệnh trong nhóm này đều có thể sử dụng cho dữ liệu 8, 16 hoặc 32 bit. Quá trình 
quay và dịch dữ liệu có thể thực hiện theo hai hướng. Chỉ có các thanh ghi địa chỉ hoặc toán hạng 
bộ nhớ sử dụng được. Khi quay dịch một thanh ghi dữ liệu, cần chỉ thị số bit sẽ quay dịch trong 
lệnh. Khi toán hạng là một ô nhớ thì chỉ có 1 bit được dịch, dữ liệu chỉ giới hạn trong một từ. 

Số bit dịch trong lệnh có thể chỉ thị bằng hai cách, khi dịch từ 1 tới 8 bit có thể sử dụng toán 
hạng tức thời ví dụ các lệnh sau thuộc dạng này: 

ASL.B #4,D2  ;dịch trái số học 4 bit. 
LSR.W #6,D1  ;dịch phải logic 6 bit. 
ROL.L #3,D5  ;quay trái 3 bit 
ROXR.B #5,D4 ;quay phải với cờ X 5 bit. 
Khi cần quay dịch số bit lớn hơn 8, số đếm lần dịch phải nằm trong một thanh ghi dữ liệu. Ví 
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dụ ASL.L  D2,D3 sẽ dịch trái D3 với D2 bit. 
Toán hạng là một ô nhớ chỉ có thể dịch 1 bit, ROR.W (A0) sẽ quay dữ liệu 1 word trong bộ 

nhớ có địa chỉ giữ trong A0. 
Cờ N = 1 nếu kết quả có bit cao nhất bằng 1, nếu kết quả bằng 0 thì ZF=1, cờ V luôn luôn 

bằng 0 trừ khi thực hiện các lệnh ASL và ASR, lúc này VF=1 nếu dấu thay đổi trong quá trình 
dịch. Hình 8.10 mô tả hoạt động của các lệnh quay dịch dữ liệu: 
      
ASL-Arithmetic Shift Left: Dịch trái số học 

 
operandX/C 0  

 
ASR- Arithmetic Shift Right: Dịch phảisố học 

 

operand X/C 
 
 
 

LSL-Logic Shift Left: Dịch trái logic 
 

operandX/C 0   
 

LSR-Logic Shift Right: Dịch phải logic 
 

operand X/C 0  
 
ROL- Rotate Left: Quay trái 

 
operandX/C  

 
 

ROR- Rotate Right: Quay phải 
 

operand X/C 
 
 
ROXL- Rotate with extend Left: Quay trái với cờ X 

 
operandC X  

 
ROXR- Rotate with extend Right: Quay phải với cờ X 
 operand C X 
 
 

 
Hình 8.10: Hoạt động của các lệnh quay dịch dữ liệu. 
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8.7.2.5. Nhóm lệnh xử lý bit 

Lệnh kiểm tra một bit và thay đổi giá trị BCHG (test a bit and change): Một bit trong 
toán hạng đích sẽ được kiểm tra và hiệu chỉnh cờ Z, nếu bit bằng 0 thì ZF=1 và ngược lại. Như 
vậy Z chính là bù của bit được kiểm tra. Sau khi kiểm tra bit sẽ được thay thế bằng bù 1 của nó. 

Lệnh này chỉ sử dụng các toán hạng byte và long word, khi bit kiểm tra nằm trong byte thấp, 
bit cần kiểm tra có thể chỉ thị bằng một số từ 0 tới 7 trong lệnh. Ví dụ BCHG #3,D1 sẽ kiểm tra 
bit 3 của D1. Khi bit cần kiểm tra từ 8 – 31 thì vị trí của nó cần chỉ thị bằng một thanh ghi dữ liệu. 

Ví dụ D5=2C3459A7H sau lệnh BCHG #6,D5 do D5 có bit 6 là 0 nên ZF=1 và bit 6 của D5 
sẽ được lấy bù và D5=2C3459E7. 

Lệnh kiểm tra và xoá bit BCLR (test a bit and clear): Lệnh này tương tự lệnh BCHG, 
nhưng sau khi kiểm tra bit test sẽ được xoá về 0. Chỉ có cờ Z bị ảnh hưởng giống như lệnh 
BCHG. 

Lệnh kiểm tra và lập bit BSET (test a bit and set): Lệnh này tương tư hai lệnh trên nhưng 
sau khi kiểm tra bit sẽ được lệp lên 1. 

Lệnh kiểm tra bit BTST (test a bit): Trong lệnh này bit kiểm tra vẫn giữ nguyên giá trị. 
 

8.7.2.6. Nhóm lệnh với các số BCD 
Lệnh cộng thấp phân với dấu mở rộng ABCD (add decimal with extend): Lệnh này sử 

dụng để cộng hai số BCD với nhau. Sử dụng cờ X để thực hiện các phép cộng với độ chính xác 
cao hơn. Lệnh này chỉ thực hiện với các toán hạng byte và chỉ có hai chế độ địa chỉ là trực tiếp 
thanh ghi (sử dụng thanh ghi địa chỉ) và gián tiếp thanh ghi giảm trước. Tất cả các mã điều kiện 
đều bị ảnh hưởng. 

Ví dụ D0=00000034H và D1=00000068H sau lệnh ABCD D0,D1 sẽ được D1=00000002H do 
34+68=102 nhưng D1 không chứa hết được kết quả trong byte thấp của nó. ZF=0 và X=C=1. 

Lệnh lấy âm của một số có mở rộng  NBCD (negative decimal with extend): Với số nhị 
phân muốn có số âm có thể lấy bù 2 của số đó. Trong số BCD muốn có số âm sẽ lấy bù 10 của số 
đó, hay lấy 0 trừ thập phân đi số đó. Vì X có trong phép trừ nên sẽ lấy được bù 10 nếu X=0 và bù 
9 nếu X=1. Lệnh này chỉ thực hiện với toán hạng byte, tất cả các mã điều kiện sẽ bị ảnh hưởng. 

Ví dụ D3=00000034H nếu cờ X=0 thì sau lệnh NBCD D3 sẽ được D3=00000066H. Còn nếu 
trước lệnh X=1 thì sẽ được D5=00000065H. 

Lệnh trừ thập phân có dấu mở rộng SBCD (subtract decimal with extend): Giống như 
ABCD chỉ có hai chế độ địa chỉ thanh ghi dữ liệu và gián tiếp thanh ghi giảm trước được sử dụng. 
Toán hạng đích sẽ trừ đi toán hạng nguồn và cờ X, tất cả các cờ đều bị tác động. 

 
8.7.2.7. Nhóm lệnh điều khiển chương trình 

Có 16 mã điều kiện thực hiện trong các lệnh bao gồm: 
CC: Carry Clear – Cờ C xoá.       LS: Low or the same – Nhỏ hơn hoặc bằng 
CS: Carry Set - Cờ C lập       LT: Less than – Nhỏ hơn 
EQ: Equal – Bằng         MI: Minus – Âm 
F: Never true (faul) – Sai       NE: Not equal – không bằng 
GE: Greater than or Equal-lớn hơn hoặc bằng.  PL: Plus – dương 
GT: Greater than – Lớn hơn      T: always true – đúng 
HI: high – Cao          VC: overflow clear – VF =0 
LE: Less or equal – nhỏ hơn hoặc bằng   VS: overfloaw set – VF=1 
Những lệnh sử dụng các mã điều kiện này được gọi là lệnh điều kiện, vì nó có thể thực hiện 
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hoặc không thực hiện tuỳ thuộc vào trạng thái của mã điều kiện. 
Lệnh rẽ nhánh theo điều kiện Bcc (branch condition): BCC là lệnh rẽ nhánh nếu cờ C=1. 

tất cả các mã điều kiện đều có thể sử dụng trong lệnh này ngoại trừ T và F. Lệnh này thực hiện 
việc chuyển điều khiển tới một vị trí mới trong chương trình khi điều kiện đúng. Nếu điều kiện sai 
lệnh kế tiếp sẽ được thực hiện. Lệnh này có thể thực hiện với số độ dời 8 bit hoặc 16 bit có dấu. 
Các mã điều kiện sẽ không bị thay đổi sau lệnh. 

Ví dụ có đoạn chương trình:  AGAIN  MULU  D2,D3 
           SUBQ  #1,D2 
           BNE  AGAIN 
Lệnh BNE chuyển điều khiển về nhãn AGAIN khi Z=0 và như vậu kết thúc vòng lặp D3 sẽ 

bằng giai thừa số trong D2. Tức lả nếu D2=5 thì D3=5*4*3*2*1=5!. 
Lệnh kiểm tra điều kiện, giảm và rẽ nhánh DBcc (test condition, decrement, and 

branch): Lệnh này thực hiện chức năng lặp và kết thúc theo 2 cách: theo điều kiện và theo số 
đếm. Không có mã điều kiện nào bị tác động sau lệnh. 

Ví dụ lệnh DBCS  D5,NEXT sẽ không chuyển điều khiển tới nhãn NEXT nếu CF=1, nếu 
CF=0 nó sẽ giảm D5, nếu D5=-1 thì lệnh cũng không chuyển điều khiển.  

Lệnh lập theo điều kiện Scc (set according to condition): Lệnh này trước hết kiểm tra điều 
kiện, nếu điều kiện đúng byte toán hạng đích sẽ được lập lên 1, điều kiện sai toán hạng đích sẽ 
được xoá về 0. Không có cờ nào thay đổi sau lệnh. 

Ví dụ nếu Z=1 thì lệnh SEQ D3 sẽ làm byte thấp của D3=1111 1111B. 
Lệnh rẽ nhánh BRA (branch always): Lệnh này chuyển điều khiển tới nhãn chỉ thị trong 

lệnh mà không xét điều kiện nào. Đây là một lệnh sử dụng chế độ địa chỉ tương đối, khoảng các 
chuyển điều khiển từ -128 tới 127 byte nếu số độ dời 8 bit và từ -32768 tới 32767 byte nếu số độ 
dời 16 bit. 

Lệnh rẽ nhánh tới chương trình con BSR (branch to subroutine): Lệnh này tương tư như 
BRA nhưng địa chỉ sau lệnh sẽ được cất vào đỉnh ngăn xếp làm địa chỉ quay về từ chương trình 
con. 

Lệnh nhảy JMP (jump): Lệnh này chuyển điều khiển không điều kiện tới bất cứ vị trí nào 
trong bộ nhớ. Chỉ có các chế độ địa chỉ: gián tiếp thanh ghi, gián tiếp thanh ghi có dời, tuyệt đối, 
chỉ số, tương đối PC là được sử dụng trong lệnh. Không có cờ nào bị tác động sau lệnh. 

Ví dụ nếu A5=0001F400H thì lệnh JMP (A5) sẽ chuyển điều khiển tới 01F400H. 
Lệnh nhảy tới chương trình con JSR (jump to subroutine): Lệnh này giống lệnh JMP 

nhưng địa chỉ quay về từ chương trình con (địa chỉ của lệnh kế tiếp JSR) sẽ được cất vào đỉnh 
ngăn xếp. Không có cờ nào bị tác động sau lệnh. 

Lệnh quay về và phục hồi các mã điều kiện RTR (return and restore condition codes): 
Lệnh này sẽ phục hồi thanh ghi mã điều kiện và thanh ghi PC từ đỉnh ngăn xếp. 

Lệnh quay về từ chương trình con RTS (return from subroutine): Lệnh này chỉ nạp thanh 
ghi PC giá trị của đỉnh ngăn xếp, không có mã điều kiện nào bị ảnh hưởng. 

Ví dụ các ô nhớ từ 7F80H tói 7F83H chứa các giá trị 00, 04, 3E, 2C. Con trỏ ngăn xếp chứa 
giá trị 7F80H, sau lệnh RTS giá trị 043E2C sẽ nạp cho PC làm điều khiển chương trình chuyễn về 
địa chỉ này. Con trỏ ngăn xếp sẽ được giảm đi 4. 

   
8.7.2.8. Nhóm lệnh điều khiển hệ thống 

Các lệnh điều khiển hệ thống thực hiện các công việc như: thiết lập mức đặc quyền, reset hoặc 
dừng CPU, thực hiện xử lý một số ngoại lệ và thay đổi các mã điều kiện. 

Lệnh AND số tức thời với thanh ghi trạng thái ANDI SR (and immediate to status 
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register): Lệnh này cũng giống như các lệnh đặc quyền khác cần thực hiện trong trạng thái giám 
sát (supervisor) để tránh xảy ra ngoại lệ vi phạm mức đặc quyền. Lệnh này sử dụng để thay đổi 
giá trị trong thanh ghi trạng thái, khi AND với các bit 0 của toán hạng tức thời, các bit của thanh 
ghi trạng thái sẽ bị xoá, AND với các bit 1 sẽ không thay đổi. Các mã điều kiện tác động độc lập 
với toán hạng tức thời sử dụng. 

Ví dụ ANDI #0FFFBH,SR  toán hạng tức thời chỉ có bit 0 tương ứng với cờ Z nên cờ Z sẽ bị 
xoá. 

Lệnh EORI SR: Lệnh này cũng tác động tới thanh ghi trạng thái giống lệnh ANDI SR, 
nhưng sẽ thực hiện logic XOR 

Ví dụ lệnh EORI #10H,SR sẽ lấy bù bit X (nằm ở vị trí 4 của thanh ghi trạng thái) và không 
ảnh hưởng tới các bit khác. 

Lệnh ORI SR: Lệnh này cũng tác động tới thanh ghi trạng thái giống lệnh ANDI SR, nhưng 
sẽ thực hiện logic OR 

Ví dụ để thiết lập ngắt ưu tiên mức 6 có thể thực hiện lệnh ORI #600H,SR để các bit 8, 9 và 
10 của SR là 110. 

Lệnh chuyển dữ liệu vào thanh ghi trạng thái: MOVE  to SR:Lệnh này chuyển một giá trị 
16 bit vào thanh ghi trạng thái. 

Giả sử trong một chương trình con, các mã điều kiện được chứa trong bộ nhớ tại địa chỉ 
STWORD lệnh MOVE STWORD,SR sẽ nạp lại các mã điều kiện của chương trình con để sử 
dụng tiếp. 

Lệnh chép nội dụng SR vào bộ nhớ: MOV SR,-(A2) sẽ giảm A2 đi 2 và sau đó nạp SR vào 
các ô nhớ 0C9006H và 0C9007H nếu trước đó A2=0C9008H. 

Lệnh chép dữ liệu vào con trỏ ngăn xếp người sử dụng: MOVE A3,USP sẽ chép giá trị A3 
vào USP và lệnh MOVE USP,A3 sẽ chép nội dung USP vào A3. Các lệnh này được sử dụng để 
khởi động và lưu trữ con trỏ ngăn xếp người sử dụng. Tất cả các chế độ địa chỉ đều có thể sử dụng 
và không có cờ nào bị tác động. 

Lệnh RESET thiết bit bên ngoài RESET (reset external devices): Lệnh này làm cho 
đường RESET của MCU tác động tích cực. Khi RESET được nối tới ngõ vào RESET của các 
thiết bị ngoài lệnh này sẽ cung cấp tín hiệu RESET thiết bị bằng phần mềm. 

Lệnh quay về từ ngoại lệ  RTE (return from exception): Lệnh này sử dụng để kết thúc 
chương trình xử lý ngoại lệ, nó phục hồi lại thanh ghi trạng thái và bộ đếm chương trình giống 
như lúc ngoại lện xảy ra. 

Lệnh ngừng STOP (load status register and stop): Một dữ liệu tức thời trong lệnh được 
nạp vào thanh ghi trạng thái và CPU sẽ treo. Có 03 cách CPU sẽ xử lý sau lệnh: nếu CPU đang ở 
trạng thái dò tìm trước khi STOP thực hiện, ngoại lệ dò tìm sẽ được khởi động. Khi yêu cầu một 
tín hiệu RESET bên ngoài, CPU bắt đều xử lý ngoại lệ Reset và thoát khỏi trạng thái treo. Nếu 
một ngắt ngoài xảy ra khi CPU đang STOP, nó sẽ bị bỏ qua trừ khi mức ưu tiên của nó cao hơn 
mức ưu tiên hiện hành. Nếu ngắt có mức ưu tiên cao hơn, CPU sẽ thoát khỏi trạng thái treo và 
khởi động quá trình xử lý ngoại lệ để phục vụ ngắt. 

Lệnh kiểm tra thanh ghi không vượt quá giới hạn CHK (check register against bounds): 
Lệnh này sẽ khởi động ngoại lệ nếu thanh ghi chứa giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn giới hạn trên. 
Giới hạn trên là một số bù 2, chỉ có toán hạng word được sử dụng và không có cờ nào bị tác động. 

Ví dụ D4=3E552000H, D5=400C15A9H sau lệnh CHK D4,D5 sẽ không có ngoại lệ nào xảy 
ra vì 15A9H nhỏ hơn giới hạn trên là 2000H và lớn hơn 0. 

Lệnh chuyển tới ngoại lệ TRAP (exception): Lệnh này sẽ khởi động ngoại lệ được chỉ định 
(từ 0 tới 15). Khi thực hiện lệnh nó sẽ lấy địa chỉ chương trình xử lý ngoại lện trong bảng vecter 
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địa chỉ ngoại lệ nằm tại các địa chỉ từ 000000 tới 0003FFH. Địa chỉ của một trong 16 vecter 
TRAP nằm ở các địa chỉ từ 000080H tới 0000BFH. Ví dụ lệnh TRAP #0 sẽ lấy giá trị địa chỉ tại 
các ô nhớ 000080H tới 000083H và bắt đầu thực hiện chương trình tại địa chỉ này. 

Lệnh TRAPV: là lệnh TRAP có điều kiện, nó sẽ khởi động ngoại lệ chỉ khi V=1. 
Ba lệnh ANDI    CCR, ORI   CCR và EORI  CCR: các lệnh này chỉ tác động tới byte mã 

điều kiện của thanh ghi trạng thái. Các lệnh này sẽ thay đổi giá trị của các cờ trạng thái tuỳ thuộc 
vào toán hạng tức thời được sử dụng. 

Ví dụ: ANDI   #0CH,CCR sẽ xoá cờ X, V, C và không ảnh hưởng tới cờ N và Z 
Lệnh chuyển dữ liệu vào CCR: lệnh này sử dụng để chuyển một giá trị tức thời vào thanh 

ghi mã điều kiện CCR. 
Ví dụ MOVE   (A2),CCR sẽ chuyển byte dữ liệu trong ô nhớ mà A2 giữ địa chỉ vào thanh ghi 

CCR. 
Lệnh lưu CCR: lệnh này cất dữ liệu trong thanh ghi CCR, ví dụ MOVE CCR,D2 sẽ cất nội 

dung của CCR vào byte thấp của D2. 
Lệnh NOP: lệnh này không thực hiện công việc nào, nó có tác dụng tạo ra một thời gian trễ. 
 

8.7.3. Khuôn dạng chương trình nguồn 
Trong chương trình nguồn trước hết cần khởi động các tham số cần thiết cho bộ vi xử lý như: 

nạp giá trị cho con trỏ ngăn xếp, nạp giá trị cho bộ đếm chương trình để chuyển điều khiển tới vị 
trí chứa mã lệnh trong ROM, khởi động giá trị cho các thanh ghi vector cơ sở, cho bảng vector xử 
lý ngoại lệ và cho thanh ghi trạng thái của CPU. 
• Khởi động ngoại lệ. 

Một ngoại lệ là một điều kiện đặc biệt như reset, ngắt hoặc một lỗi thường được CPU xử lý 
khi xảy ra. Khi có một ngoại lệ, CPU sẽ chuyển điểu khiển tới một địa chỉ đặc biệt và bắt đầu thực 
hiện chương trình tại địa chỉ này cho đến khi gặp lệnh quay về từ ngoại lệ RTE. Sau đó nó sẽ quay 
về thực hiện tiếp chương trình trước đó. Các vector trong bảng vector ngoại lệ sử dụng để CPU 
xác định địa chỉ bắt đầu của mỗi chương trình con xử lý ngoại lệ. Thanh ghi vector cơ sở (VBR) 
sẽ xác định vị trí của bảng vector ngoại lệ trong bộ nhớ. 

Thanh ghi VBR sau khi reset có giá trị bằng $000000, nhưng sau đó nếu nạp giá trị khác cho 
VBR sẽ chuyển vị trí bảng vector đi chỗ khác, tuy nhiên sẽ không làm thay đổi các giá trị chứa 
trong bảng vector này. 

Bảng vector ngoại lệ của MC68332 có 256 giá trị, mỗi vector sẽ có 4 byte, vì vậy bảng vector 
ngoại lệ sẽ có dung lượng là 1024 byte (hay 1 KB) bắt đầu tại địa chỉ chứa trong thanh ghi VBR, 
4 byte này chính là địa chỉ của chương trình xử lý ngoại lệ tương ứng.  

Bốn byte đầu tiên trong bảng vector ngoại lệ là các giá trị khởi động cho thanh ghi con trỏ 
ngăn xếp, và thanh ghi bộ đếm chương trình. Chúng còn được gọi là vector reset vì CPU sẽ nạp 
các giá trị này cho SP và PC ngay sau khi Reset. Không giống như các vector khác, vector reset 
luôn nằm trong vùng nhớ chương trình giám sát. Do VBR = $000000 sau khi reset nên vector 
reset luôn nằm tại địa chỉ $000000. 

Bảng vector ngoại lệ luôn nằm trong vùng nhớ dữ liệu giám sát, tất cả các vector trong bảng 
cần được khởi động giá trị. Do vector reset luôn được lấy từ ROM ngoài, nên các giá trị khởi 
động cho SP và PC cần ghi vào các địa chỉ từ $000000 tới $000006 để hệ thống bắt đầu thực hiện 
chương trình tại nơi mong muốn. 

Khi xảy ra một ngắt, thiết bị yêu cầu ngắt cần cung cấp số hiệu ngắt cho CPU vào bus dữ liệu, 
CPU sẽ lấy số hiệu ngắt này nhân với 4 và cộng với giá trị trong VBR để xác định tới vị trí chứa 
vector ngắt trong bảng vector ngoại lệ. 

 225



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

Chương 8: Vi điều khiển 32 bit MC68332 

  
Bảng vector ngoại lệ 

Số hiệu (Decimal)  
Địa chỉ của vector 

(Hexadecimal)  
Tên vector  

0  0  Reset: khởi động SP 
1  4  Reset: khởi động PC 

2 - 15  8 - 3C  Các lỗi và ngoại lệ khác  
16 - 23  40 - 5C  Dự phòng 

24  60  Ngắt giả 
25  64  Vector ngắt tự động mức 1  
26  68  Vector ngắt tự động mức 2  
27  6C  Vector ngắt tự động mức 3 
28  70  Vector ngắt tự động mức 4 
29  74  Vector ngắt tự động mức 5  
30  78  Vector ngắt tự động mức 6  
31  7C  Vector ngắt tự động mức 7  

32 - 47  80 - BC  Bẫy lệnh 
48 - 63  C0 - FC  Dự phòng 
64 - 255  100 - 3FC  Người sử dụng định nghìa 

 
 Ngay sau khi reset CPU lấy các giá trị tại các địa chỉ từ 0 tới 6 nạp cho SP và PC như sau: 

 
Vector for Reset 

Địa chỉ  Reset Vector  
$0000  Byte cao của SP 
$0002  Byte thấp của SP 
$0004  Byte cao của PC 
$0006  Byte thấp của PC 

 
Đoạn chương trình sau sử dụng để khởi động vector reset, cần chú ý không để ngăn xếp năm 

trong vùng nhớ chương trình và SP sẽ giảm khi nạp dữ liệu vào ngăn xếp. 
 
 

org $0000  ;bắt đầu tại địa chỉ $000000 trong bộ nhớ 
DW $0000  ;Khởi động SP = $4000  
DW $4000   
DW $0000  ;khởi động PC = $400  
DW $0400   

  
 Đoạn chương trình sau có thể sử dụng để khởi động giá trị cho các vector ngắt khác. Trong 
một chương trình thực tế mỗi vector ngắt có thể trỏ tới một nhãn khác nhau, nhưng trong ví dụ tất 
cả các vector ngắt đều trỏ tới một nhãn INT. Tại nhãn INT trong chương trình cần phải viết các 
lệnh tương ứng để xử lý ngắt khi nó xảy ra. Trong ví dụ giả sử địa chỉ của nhãn INT nằm trong 
vừng nhớ từ 0 tới $10000, hay nó cách khác nó có từ cao của địa chỉ là $0000. 
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org $0008  ;Đặt đoạn lệnh sau nằm sau vector reset  
DW $0000  ;Địa chỉ của nhãn INT nằm tại địa chỉ $0008,  
DW INT  ;là vector báo lỗi bus 
DW $0000  ;địa chỉ lỗi nằm tại $000C  
DW INT   
DW $0000  ;lệnh không cho phép nằm tại  $0010  
DW INT   
DW $0000  ;chia cho 0 nằm tại $0014  
DW INT   
DW $0000  ;Lệnh CHK, CHK2 tại $0018  
DW INT   
DW $0000  ;Ngắt người sử dụng định nghĩa nằm tại $03FC  
DW INT   

 
Chương trình xử lý ngắt có khuôn dạng như sau:  
INT  
 
{Các lệnh xử lý ngắt} 
 
RTE ;quay về từ chương trình ngắt. 
• Khởi động thanh ghi trạng thái 

Thanh ghi trạng thái của CPU chứa một số thông tin quan trọng như: 
Cho phép theo vết - Trace Enable [15:14] — Nếu được cho phép CPU sẽ tạo ra ngoại lệ trace 
sau khi thực hiện xong mỗi lệnh, cho phép một chương trình giám sát chạy thử một chương trình. 
Sau khi reset quá trình trace bị cấm. 
Trạng thái giám sát/sử dụng - Supervisor/User State [13] — MCU có hai mức đặc quyền: 
supervisor và user. Hầu hết các chương trình ứng dụng đều hoạt động ở mức user và sau đó 
chuyển qua mức supervisor khi xảy ra ngoại lệ. Sau khi reset bit này được lập, MCU hoạt động ở 
chế độ supervisor. 
Mức ưu tiên ngắt - Interrupt Priority Level[10:8] — Mức ưu tiên ngắt xác định các ngắt có 
được thực hiện hoặc bị che. Ngắt mức 7 luôn được cho phép, để cho phép các ngắt khác cần phải 
nạp giá trị nhỏ hơn mức ưu tiên tương ứng. Ví dụ muốn ngắt mức 6 được cho phép cần phải nạp 
giá trị nhỏ hơn hoặc bằng %101. Sau khi khởi động các bit này có giá trị là %111, có nghĩa là chỉ 
có ngắt mức 7 được cho phép. 
Thanh ghi mã điều kiện - Condition Code Register [4:0] — Đây là các cờ trạng thái (các mã 
điều kiện) E (extend), N (negative), Z (zero), O (overflow) và C (carry), chúng được tác động theo 
kết quả của các lệnh vừa thực hiện sử dụng làm các điều kiện để rẽ nhánh chương trình. Các bit 
này có thể không cần khởi động. 
 

8.7.4. Lập trình khởi động SIM 
Do SIM xác định các đặc tính hoạt động quan trọng của MCU nên nó cần được lập trình khởi 

động ngay sau khi khởi động CPU. Sau đây là một số thanh ghi cần phải được khởi động trong 
SIM: Thanh ghi cấu hình SIM - System Integration Module Configuration Register (SIMCR). 
Thanh ghi điều khiển tạo clock - Clock Synthesizer Control Register (SYNCR). Thanh ghi điều 
khiển bảo vệ hệ thống -  System Protection Control Register (SYPCR). Thanh ghi định thời ngắt 
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theo chu kỳ -  Periodic Interrupt Timer Register (PITR). Thanh ghi điều khiển ngắt theo chu kỳ -  
Periodic Interrupt Control Register (PICR). Các thanh ghi chân chọn mạch - Chip-Select Pin 
Assignment Registers (CSPAR0 and CSPAR1). Các thanh ghi địa chỉ cơ sở chọn mạch -  Chip-
Select Base Address Registers (CSBARBT, CSBAR[0:10]). Các thanh ghi tuỳ chọn chân CS - 
Chip-Select Option Registers (CSORBT and CSOR[0:10]). Các cổng vào ra đa dụng - General-
Purpose I/O Ports. 
 Sau đây là đoạn chương trình ví dụ về khởi động SIM: Trong ví dụ này giả sử đã có hai tập tin 
org00000.asm và org00008.asm. Tập tin org000000.asm khởi động con trỏ ngăn xếp và bộ đếm 
chương trình, và tập tin org00008.asm khởi động các vector ngắt như đã trình bày trong phần trên. 
Đoạn chương trình sau sử dụng cho trình biên dịch IASM32. 

 
CSBARBT EQU $FFFA48 
CSBAR0 EQU $FFFA4C 
CSBAR1 EQU $FFFA50 
CSBAR2 EQU $FFFA54 
CSORBT EQU $FFFA4A 
CSOR0 EQU $FFFA4E 
CSOR1 EQU $FFFA52 
CSOR2 EQU $FFFA56 
CSPAR0 EQU $FFFA44 
PICR EQU $FFFA22 
PITR EQU $FFFA24 
SYNCR EQU $FFFA04 
SYPCR EQU $FFFA21 
SIMCR EQU $FFFA00 
 

 * INCLUDE 'org00000.asm  ;gồm  reset vector 
 * INCLUDE 'org00008.asm' ;bao gồm khởi động các vector ngoại lệ khác 
 ORG $400 ;bắt đầu chương trình tại $400, ngay sau bảng 

ngoại lệ 
 CLR.L D0  
 MOVEC D0,VBR ; đảm bảo cho VBR=0, nó đã bằng 0 sau khi reset. 
INITSYS: MOVE.B #$7F,(SYNCR).L ; chọn clock hệ thống là 16.78 MHz 
 CLR.B (SYPCR).L ; không cho phép watchdog bằng phần mềm 
INITCS: ;Phần này khơi 3 động sử dụng hai vi mạch RAM 32Kx8 bằng tín hiệu Chip select. 

;bộ nhớ bắt đầu tại địa chỉ $30000 và có thể đọc ghi theo byte hoặc theo từ, trong 
chương trình này giả sử RAM có thời gian truy cập là 85ns và không yêu cầu trạng 
thái chờ. Các bit DSACK củ thanh ghi CSOR có thể sử dụng để điều chỉnh cho các 
bộ nhớ có tốc độ truy cập nhanh hơn hoặc chậm hơn. 

 MOVE.W #$0003,(CSBARBT).L ;Địa chỉ cơ sở là $00000 kích thước khối là 
64K 

 MOVE.W #$7870,(CSORBT).L ;có thể đọc ghi, có một trạng thái chờ, nếu đoạn 
mã này nạp vào ROM thì giá trị khởi động là 
$6B30. 

 ; Khởi động chip select với địa chỉ cơ sở là $30000 mỗi khối 64K 
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 MOVE.W #$0303,(CSBAR0).L ;CS0 cho địa chỉ $30000, 64K 
 MOVE.W #$0303,(CSBAR1).L ;CS1 cho địa chỉ $30000, 64K 
 MOVE.W #$0303,(CSBAR2).L ;CS2 cho địa chỉ $30000 
 MOVE.W #$5030,(CSOR0).L ;CS0 có byte cao chỉ ghi 
 MOVE.W #$3030,(CSOR1).L ;CS1 có byte thấp chỉ ghi 
 MOVE.W #$6830,(CSOR2).L ;CS2 có cả hai byte cao chỉ đọc 
 MOVE.W #$3FFF,(CSPAR0).L ;CS 0, 1, 2 tới các cổng 16 bit 
INITPIT: ; Phần chương trình này khởi động định thời ngắt theo chu kỳ sau mỗi thời gian 1 

giây.  
 MOVE.L #CLKINT,($0100).l ;Địa chỉ bắt đầu chứa chương trình ngắt là $100 

($40x4). Giả sử rằng VBR = 0. 
 MOVE.W #$0640,(PICR).l ;Ngắt mức 6 có vector là $40 
 MOVE.W #$0110,(PITR).l ;Chu kỳ time – out là 1 giây 
 ANDI.W #$F0FF,SR ;che tất cả các ngắt dưới mức 6 
 ORI.W #$0500,SR  
 ANDI.W #$FFF0,(SIMCR).l ;thiết lập các bit phân xử ngắt có một giá trị  
 ORI.W #$0005,(SIMCR).l ; duy nhất 
ITSELF BRA ITSELF ; chương trình thực hiện ở đây để chờ ngắt. 
CLKINT  ; chương trình ngắt cho PIT 
 ADDI.L #$01,D0 ;lệnh cho chương trình ngắt tại đây 
 RTE  
 

8.7.5. Lập trình định cầu hình RAM nội 
RAM nội có thể bản đồ hoá tại vị tí bất kỳ trong bản đồ bộ nhớ, nhưng nó không được trùng 

với các thanh ghi điều khiển. Sau khi reset mặc định RAM không được cho phép, để khởi động 
RAM cần ghi địa chỉ cơ sở thích hợp vào thanh ghi địa chỉ cơ sở và trạng thái RAM (đây là một 
thanh ghi chỉ ghi) và xoá bit RAMDS để cho phép RAM hoạt động. Nạp giá trị cho các bit RASP 
[1:0] trong thanh ghi định cấu hình RAM để chọn mức đặc quyền truy cập. 

Nếu không sử dụng nguồn backup cho RAM, nới chân VSTBY xuống GND. Nếu sử dụng 
nguồn backup cần xác định giá trị tụ nối giữa chân VSTBY và GND. 
 
 

8.7.6. Lập trình cho QSM 
QSM có hai khối nhỏ SCI và QSPI, khi sử dụng khối nào cần lập trình khởi động cho khối đó. 
 

8.7.5.1 Lập trình cho khối SCI. 
Chương trình khởi động SCI có thể thực hiện như sau: 

 
SCI INITIALIZATION: 

Hai lệnh dưới nạp địa chỉ tác động của ký tự cuối cùng cùa đoạn dữ liệu truyền vào thanh ghi 
địa chỉ A1. 

MOVE.L A0,A1 
 ADDA.L #$5,A1 
      Ba lệnh tiếp theo kiểm tra thanh ghi dữ liệu truyền có trống hay không bằng cách xét bit 
TDRE trong thanh ghi trạng thái SCI (SCSR). Nếu TDRE=0 thỉ TDR hiện  không không gởi dữ 
liệu tới bộ dịch truyền. Nếu TDRE=1 thì việc truyền dữ liệu đang thực hiện, có thể ghi một giá trị 
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mới tới TDR, vì vậy đoạn chương trình kiểm tra sẽ được lặp lại cho đền khi TDRE=1. 
 

SCCR0  EQU  $FFFC08  
SCCR1  EQU  $FFFC0A  

SCSR  EQU  $FFFC0C  
SCDR  EQU  $FFFC0E  

SYNCR  EQU  $FFFA04  
SYPCR  EQU  $FFFA21 

  ORG  $400  ;bắt đầu chương trình tại  $400 ngay sau bảng  
  ; vector ngoại lệ.  

INIT_SIM  
  MOVE.B #$7F,(SYNCR).L  ;tăng tốc độ clock 
  CLR.B (SYPCR).L  ;không cho phép watchdog phần mềm 

INIT_SCI  
  MOVE.W #$0037,(SCCR0).L  ;tốc độ truyền của SCI là 9600 
  MOVE.W #$000C,(SCCR1).L  ;cho phép bộ truyền và bộ nhận  

PRINT   
  LEA (MESSAGE).L,A0  ;nạp địa chỉ tác động của (message) vào A0 

LOOP 
 
 
 
 
 
 
 

FINISH 
MESSAGE 

 

MOVE.W (SCSR).L,D0 
ANDI.W #$0100,D0 
BEQ LOOP 
MOVE.B (A0)+,D0 
 
MOVE.W D0,(SCDR).L 
CMPA.L A1,A0 
BNE LOOP 
BRA FINISH 
FCB ‘12345’ 
 

 
 
 
;chuyển ký tự hiện hành của message vào D0  
;sau đó tăng A0 để trỏ tới ký tự kế tiếp 
;chuyển giá trị hiện hành tới SCDR 
;kiểm tra đã kết thúc message chưa 
;nếu không thì in ký tự tiếp theo 
;chờ tại đây 
;in ra các ký tự “12345” 

 
8.7.5.2 Lập trình khởi động QSPI 

QSPI của QSM là bus truyền nối tiếp đồng bộ với các thiết bị ngoại vi bên ngoài và các MCU 
khác. Module này có một hàng đợi, con trỏ hàng đợi có thể lập trình được cho phép truyền 16 ký 
tự dữ liệu một cách tự động, và trong chế độ wap-around sẽ cho phép truyền liên tục tới hoặc từ 
hàng đợi mà không cần sự điều khiển của CPU. Hàng đợi rất hữu dụng trong nhiều ứng dụng như 
biến đổi AD. Một số điểm sau cần chú ý khi sử dụng QSPI: 

- Lập bit SPE cho phép QSPI cần thực hiện cuối cùng của quá trình khởi động. 
-  Cần khởi động các thanh ghi định hướng truyền dữ liệu DDRQS và thanh ghi dữ liệu của 

cổng PORTQS, ngay cả khi chân tín  hiệu đã được gán cho chức năng QSPI bằng thanh 
ghi gán chân tín hiệu PQSPAR. 

- Tín hiệu chọn ngoại vi sẽ tác động khi thực hiện một lệnh trong RAM lệnh, tu nhiên tác 
động mức cao hay mức thấp còn tuỳ thuộc vào bit tương ứng trong PORTQS. 

Đoạn chương trình sau khởi động cổng QSPI trong chế độ wrap-around, truyền 8 bit và chân 
chọn ngoại vi tác động mức thấp. Việc hiệu chỉnh để cầm chế đô wrap-around thực hiện khá đơn 
giản được giải thích trong phần chú giải lệnh. Lệnh kế tiếp đọc và xoá các cờ trong SPSR, các cờ 
này là cờ kết thúc QSPI (SPIF), cờ báo lỗi chế độ (MODF) và cờ chấp nhận nử (HALTA). Bit 
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SPIF là bit được sử dụng nhiều nhất, nó được lập khi QSPI hoàn tất một chu kỳ truyền khi địa chỉ 
trỏ tới cuối hàng đợi ENDQP. Nếu cho phép chế độ wrap-around bit này sẽ được lập khi truyền 
xong một vòng hàng đợi. Khi cho phép ngắt, bit SPIF tác động sẽ tạo ra yêu cầu ngắt. 

ANDI.B#$00,(SPSR).L 
Lệnh tiếp theo khởi động cho tín hiệu chọn mạch trong PORTQS (thường gọi là QPDR). Tín hiệu 
chọn mạch có thể tác động mức cao hoặc mức thấp. Trạng thái khởi động sau khi reset trong 
PORTQS là trạng thái không tích cực. Trạng thái tích cực lá chọn trong RAM lệnh. Trong ví dụ 
này khởi động trạng thái của tín hiệu chọn là mức coa và SCK là mức thấp. Tức là tín hiệu chọn 
mạch tác động mức thấp và SCK tác động mức cao. Tín hiệu TxD không bị tác động. 

 
SPCR1  EQU $FFFC1A  

PORTQS  EQU $FFFC15  
PQSPAR  EQU $FFFC16  
DDRQS  EQU $FFFC17  

SPSR  EQU $FFFC1F  
SPCR0  EQU $FFFC18  
SPCR2  EQU $FFFC1C  
SPCR3  EQU $FFFC1E  

SYNCR  EQU $FFFA04  
SYPCR  EQU $FFFA21  

TXDRAM  EQU $FFFD20  
CMDRAM  EQU $FFFD40 

 
 ORG $400  

;chương trình bắt đầu tại $400, ngay sau bảng 
ngoại lệ 

INIT_SIM   
  MOVE.B #$7F,(SYNCR).L  ;tăng tốc độ clock 
  CLR.B (SYPCR).L  ;cấm software watchdog  

INIT_QSPI  
  ANDI.W #$7F,(SPCR1).L  ;xoá bit SPE bit trong SPCR1để cấm QSPI 
 MOVE.B #$7B,(PORTQS).L  
 MOVE.B #$7B,(PQSPAR).L 

 
MOVE.B #$7E,(DDRQS).L 
MOVE.W #$8002,(SPCR0).L 
 
 
 

;Gán tất cả các chân QSPI, các chân có thể gán 
; làm chân vào ra đa dụng hoặc cho QSPI. 
;Chọn hướng truyền là ngõ ra trừ MISO 
;Cấu hình cho QSPI là master không tích cực, 
trạng thái SCK là thấp, lấy dữ liệu tại cácnh 
lên của SCK, tốc độ là 4.129MHz, trường 
BITS không cần quan tâm vì chúng được xoá 
và cho phép truyền 8 bit dữ liệu. 

 
Lệnh kế tiếp thiết lập các tham số điều khiển, không cho phép các ngắt, cho phép ngắt khi bit 

SPIF tác động, lập SPCR2 [15]. Để xoá một ngắt, đọc và sau đó xoá bit SPIF. Cho phép chế độ 
wrap-around. Xoá NEWQP và ENDQP=$F để QSPI truyền dữ liệu liên tục từ địa chỉ $0 tới đại 
chỉ $F của hàng đợi. Cấm chế độ wrap-around, vì thế QSPI truyền một lần hàng đợi xoá bit 
WREN về 0. 

 
 MOVE.W $4F00,(SPCR2).L 
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 Lệnh kế tiếp lấp đầy RAM lệnh có một byte thông tin điều khiển cho mỗi lệnh QSPI thực hiện 
trong hàng đợi. Ở đây dữ liệu được truyền 8 bit và bốn tín hiệu chọn mạch tác động mức thấp. 
 

MOVE.B #$00,(SPCR3).L ;cấm chế độ lặp, các ngắt HALTA và MODF và 
HALT 

 MOVEA.L #DATA,A0 ;con trỏ A0 làm địa chỉ dữ liệu truyền 
 MOVEA.L #TXDRAM,A1 ;Con trỏ A1 chỉ  RAM dữ liệu truyền 
 MOVEA.L #CMDRAM,A2 ;Con trỏ A2 chỉ RAM lệnh 

 MOVE.W #$10,D0 ;Khởi động bộ đếm bằng 16 ($10), vì hàng đợi 16 vị 
trí 

 CLR.L D1 ;Xoá D1 nó sẽ được sử dụng để lấp đầy RAM truyền 
LOOP  MOVE.B (A0)+,D1  ;Bắt đầu vòng lặp lấp đầy RAM truyền 

  MOVE.W D1,(A1)+  ;Lưu dữ liệu và chỉnh phải 
 MOVE.B #$00,(A2)+  
 SUBI.W #$01,D0 ;Trừ bộ đếm đi 1 
 
 

FINISH 

BNE LOOP 
MOVE.W #$8000,(SPCR1).L 
BRA FINISH 
DATA DB 16 
 

;Nạp vị trí kế tiếp cho hàng đợi 
;Lập bit SPE để bắt đầu truyền dữ liệu 
;Có thể bắt đầu một nhiệm vụ khác 

 
8.7.5.3 Khởi động ngắt QSM 

Để cho phép ngắt của QSM cần nạo giá trị cho 5 trường sau: 
 - ILQSPI và ILSCI trong thanh ghi QILR để xác định mức ưu tiên của ngắt QSPI và SCI. Nếu 
trường này được lập giá trị giống nhau thì ngắt QSPI có độ ưu tiên cao hơn. 
 - INTV[7:0] trong thanh ghi QIVR để xác định số vector ngắt. Với QSPI bit thấp nhất sẽ chỉ 
đọc bằng 1, với SCI bit thấp nhất chỉ đọc bằng 0. 
 - IARB trong thanh ghi QSMCR để xác định ngắt nào sẽ lập tức được thực hiện khi QSM và 
một module khác có cùng mức ưu tiên cùng yêu cầu ngắt. Giá trị này phải khác không và duy nhất 
khi ngắt được cho phép. 
 - IPL trong thanh ghi trạng thái của CPU để xác định mức ưu tiên trong các ngắt đăng ký. Để 
đăng ký các ngắt QSM, trường này cần nạp giá trị thấp hơn mức ưu tiên ngắt chỉ thị trong QILR. 
 - Vector ngắt cần được nạp giá trị để trỏ tới vị trí đặt chương trình ngắt. 
 
8.7.7. Lập trình cho TPU 

Để lập trình cho TPU chúng ta cần lập trình các giá trị cho các thanh ghi điều khiển của TPU 
như: thanh ghi định cấu hình TPU (TPUMCR), các thanh ghi chọn chức năng kênh CFSR[1:3], 
các thanh ghi thứ tự host HSRR0 và HSRR1, các thanh ghi yêu cầu phục vụ host, các thanh ghi 
ưu tiên kênh, các thanh ghi tham số RAM, các thanh ghi điều khiển kênh CCR, và nếu sử dụng 
ngắt TPU cần khởi động các thanh ghi ngắt và các vector ngắt. 
 

SYNCR   EQU  $FFFA04  
SYPCR   EQU  $FFFA21  
CFSR3   EQU  $FFFE12  
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TPUMCR   EQU  $FFFE00  
HSQR1   EQU  $FFFE16  
HSSR1   EQU  $FFFE1A  

CPR1   EQU  $FFFE1E 
  ORG   $400  ;bắt đầu chương trình tãi $400 

INITSYS:    
  MOVE.B   #$7F,(SYNCR).L  ;lập clock hệ thống bằng 16.78 MHz 
  CLR.B   (SYPCR).L  ;cấm software watchdog  

CNTLREG:    
 

 MOVE.W  
 

#$0009,(CFSR3).L  
;chọn chức năng kênh. Chú ý số chức 
năng này tuỳ theo ứng dụng cụ thể  

  MOVE.W   #$00C0,(TPUMCR).L ;lập TCR1 tới SYSCLK/4. tại 16.778 
MHz, có nghĩa là TCR1 count=238ns 

  MOVE.W   #$0000,(HSQR1).L  ;các bit HSQ = 0 cho chức năng 
PWM 

PRAM:     
 

 MOVE.W  
 

#$0092,($FFFF00).L  
;Thanh ghi điều khiển kênh: sau khi  
khởi động chân tín hiệu mức thấp sử 
dụng cho TCR1. 

  MOVE.W   #$2000,($FFFF04).L  ;Bộ đếm cao TCR1 = $2000 TCR1  
  MOVE.W   #$4000,($FFFF06).L  ;Bộ đếm chu kỳ TCR1 = $4000  

START:     
  MOVE.W   #$0002,(HSSR1).L  ;khởi động yêu cầu phục vụ host 
  MOVE.W   #$0003,(CPR1).L  ;Cho kênh có mức ưu tiên cao 

DONE  BRA   DONE   
 
Ví dụ sau khởi động sử dụng ngắt trên kênh 4:  
 

MOVE.W #$0680,(TICR).l   ;mức ngắt = 6, vector cơ sở = $80 
      MOVE.L #INT,($0210).l    ;bắt đầu chương trình ngắt tại nhãn INT 
           ;giả sử VBR =0 
  NDI.W #$F5FF,SR                         ;cho phép các ngắt từ mức 6 trở lên 

CLR.L D0 
  MOVEC D0,VBR      ;khởi động VBR =0 
  ORI.W #$0005,(TMCR).l    ;cho IARB = $5 
  ORI.W #$0010,(CIER).l    ;Cho phép ngắt kênh 4 
 
*** chương trình con phục vụ ngắt *** 
 

INT  
ANDI.W #$FFEF,(CISR).l   ;đọc và xoá cho phép ngắt 

 
**** các lệnh chương trình con phục vụ ngắt **** 
 

 RTE         ;quay về từ ngắt 
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Tóm tắt nội dung chương: 

• Các khối chức năng của MCU 68332 bao gồm: module tích hợp hệ thống SIM cung cấp 
các tính năng giao tiếp với bên ngoài và các tính năng hỗ trợ hệ thống khác như: định thời 
bật vi điều khiển (watchdog timer), cấp xung nhịp cho hệ thống. CPU 32 bit thực hiện các 
lệnh của các chương trình yêu cầu. Khối xử lý thời gian (TPU) với rất nhiều tính năng hỗ 
trợ điều khiển như: các chức năng vào ra định thời so sánh, các chức năng điều rộng xung, 
các chức năng đo tần số, chu kỳ xung, các chức năng phát xung, các chức năng điều khiển 
động cơ bước, động cơ AC, các chức năng đo tốc độ, xác định vị trí. Khối giao tiếp nối 
tiếp hàng đợi hỗ trợ hai chuẩn giao tiếp SPI và UART. Khối bộ nhớ RAM nội bao gồm 
các ô nhớ đa dụng, các thanh ghi và các vùng nhớ có thể sử dụng cho việc thực hiện các vi 
lệnh. Các khối chức năng đuợc kết nối với nhau bằng hệ thống BUS gọi là IMB. 

• Tập lệnh của MC68332 bao gồm các nhóm lệnh sau: 
o Nhóm di chuyển dữ liệu: EXG, LEA, LINK, MOVE, MOVEA, MOVEM, 

MOVEP, MOVEQ, PEA, SWAP, UNLK. 
o Nhóm lệnh số học: ADD, ADDA, ADDI, ADDQ, ADDX, CLR, CMP, CMPA, 

CMPI, CMPM, DIVS, DIVU, MULS, MULU, NEG, NEGX, SUB, SUBA, SUBI, 
SUBQ, SUBX, TAS, TST. 

o Nhóm lệnh logic: AND, ANDI, OR, ORI, EOR, EORI, NOT. 
o Nhóm lệnh quay dịch: ASL, ASR, LSL, LSR, ROL, ROR, ROXL, ROXR. 
o Nhóm lệnh xử lý bit: BCHG, BCLR, BSET, BTST. 
o Nhóm lệnh với số BCD: ABCD, NBCD, SBCD. 
o Nhóm lệnh điều khiển chương trình: BCC, DBCC, SCC, BRA, JMP, JSR, RTR. 
o Nhóm điều khiển hệ thống: ANDI SR, EORI SR, RESET, RTE, STOP, CHK, 

TRAP, TRAPV, ILLEGAL, ANDI CCR, ORI CCR, EORI CCR, MOVE to CCR, 
NOP. 

 
• Khởi động CPU bao gồm việc khởi động ngoại lệ reset để thiết lập các giá trị ban đầu cho 

SP và PC. Khởi động vị trí đặt bảng vector ngoại lệ, và giá trị cho các vector  ngoại lệ 
trong bảng. Cuối cùng cần khởi động các bit mức đặc quyền, các bit ưu tiên ngắt và các 
bit cho phép chế độ tìm kiếm gỡ rối chương trình. 

• Khởi động SIM cần khởi động giá trị cho các thanh ghi của nó như: SIMCR, SYNCR, 
SYPCR, PITR, PICR, CSPAR0, CSPAR1, CSBARBT, CSBAR[0:10], CSORBT, 
CSOR[0:10] và các cổng đa dụng. 

• Để khởi động RAM nội trước hết phải nạp giá trị địa chỉ cơ sở vào thanh ghi địa chỉ cơ sở 
RAM và thanh ghi trạng thái RAM. Sau đó xoá bit RAMDS để cho phép RAM hoạt động. 
Chú ý không định cấu hình RAM trùng vào địa chỉ của các thanh ghi. 

• Lập trình khởi động cổng nối tiếp bao gồm việc khởi động cho hai module SCI và QSPI. 
 
BÀI TẬP 
 
Bài 1: Cho biết các chế độ địa chỉ sử dụng trong các lệnh sau: 
   

a) EXG D0,A2 
b) MOVE.B #5,D1 
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c) MOVE.W D6,(A0) 
d) MOVE.W D6,(A0)+ 
e) MOVE.W D6,-(A0) 
f) JMP (PC) 
g) ADD.L A0,10H(A1,D1.W)

 
Bài 2: Hai lệnh sau sẽ thực hiện các công việc gì? 
       

EXG D0,A0 
EXG D0,A1 

 
Bài 3: Cho biết lệnh sau thực hiện công việc gì: 
       

MOVE.B -(A3),(A3)+ 
 
Bài 4: Các ô nhớ có địa chỉ từ 000490 tới 000495 lần lượt chứa các giá trị: 0A, 9C, B2, 78, 4F và 

C3. Thanh ghi D2 sẽ có giá trị bằng bao nhiêu sau mỗi lệnh sau: 
      

a) MOVE.B (A0),D2 
b) MOVE.B -(A0),D2 
c) MOVE.W (A0),D2 
d) MOVE.W (A0)+,D2 
e) MOVE.W -(A0),D2 

 
 Biết rằng trước khi thực hiện lệnh A0=00000492 và D2=0. 
 
Bài 5: A0 sẽ chứa giá trị bằng bao nhiêu sau mỗi lệnh trong bài 4. 
Bài 6: Biết A0=0028C504 các lệnh sau sẽ thực hiện các công việc gì? 
    

a) MOVE.L (A0)+,A1 
b) MOVE.L A0,(A0) 
c) MOVE.L (A0),A0 
d) MOVE.L -(A0),A0 

  
Bài 7: Giả sử A0=00003800H và D0=00000200H. Cho biết địa chỉ của toán hạng trong mỗi lệnh 

sau:     
a) MOVE.B 10H(A0),D2 
b) MOVE.B 1400H(A0),D2 
c) MOVE.B 9F00H(A0),D2 
d) MOVE.B 10H(A0,D0.L),D2
e) MOVE.B 84H(A0,D0.L),D2

 
Bài 8: Giả sử các ô nhớ có địa chỉ từ 004000 tới 004007 chứa các giá trị tương ứng là: 11, 22, 33, 

44, 99, AA, 55, 66. Cho biết kết quả sau khi thực hiện các lệnh: 
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 MOVE.W D3-D7,-(A2) 
 MOVE.W  (A0)+,D3-D7 

 
Bài 9: Cho biết kết quả của lệnh SWAP  D0 với D0 = 042959FD. 
Bài 10: Cho biết sự khác nhau sau khi thực hiện hai lệnh CLR.B D0 và SUB.B D0,D0. 
Bài 11: Cho biết D2 = 55555555 cho biết giá trị của D2 sau khi thực hiện lệnh NEG.W  D2. 
Bài 12: Giả sử D2 = 3B25AC89 cho biết giá trị của D2 sau khi thực hiện chuỗi lệnh sau: 
     

ANDI.B #2CH,D5 
ORI.W #3C45H,D5 

EORI.L #789ABCDEH,D5
NOT.W D5 

 
Bài 13: Giả sử D4=C9AE23A5 cho biết kết quả chứa trong thanh ghi D4 sau khi thực hiện xong 

hai lệnh: 
ASR.L #3,D4 

ROL.W #5,D4 
 
Bài 14: Cho biết D3=56789ABC và D4=00000013. Xác định trạng thái của cờ Z và nội dung của 

thanh ghi D3 sau khi thực hiện các lệnh: 
 

BTST #4,D3 
BTST D4,D3 
BSET #1,D3 

BCHG D4,D3 
 
Bài 15: Viết chương trình cộng một bảng dữ liệu bao gồm 128 phần tử dữ liệu có độ dài  2 byte, 

sau đó tính giá trị trung bình của nó. 
Bài 16: Cho một chuỗi dữ liệu một byte kết thúc bằng giá trị FF, với A6 giữ địa chỉ bắt đầu của 

chuỗi trong bộ nhớ. Viết đoạn chương trình xác định địa chỉ của số trong chuỗi có giá trị 
bằng D6. 

Bài 17: Viết các lệnh di chuyển 16K word bắt đầu từ địa chỉ trỏ bởi thanh ghi A3 tới vị trí bộ nhớ 
có địa chỉ trỏ bởi thanh ghi A4. 

Bài 18: Viết đoạn chương trình khai báo 6 chương trình con và các lệnh chuyển tới chương trình 
con tương ứng với số chứa trong thanh ghi D4. 
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HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP 
 
 

CHƯƠNG 1: 
 
Bài 1: A03FFH 
Bài 2: Ghép hai bộ nhớ 256Kx4bit để tạo thành một bộ nhớ 256B x 8 bằng cách nối chung các 

đường địa chỉ, các đường điều khiển và để riêng các đường dữ liệu. Sau đó ghép các khối 
256K x 8 để tạo thành bộ nhớ 1M x 8. 

Bài 3: b) Giải mã 2 ra 4 và sử dụng cổng AND hai ngõ ra Y0 và Ý của bọ giải mã để cho phép CS 
của bộ nhớ 512KB số 1. 

Bài 4: Sử dụng cổng cài các ngõ vào nối tới data bus ngõ ra nối tới các LED, bộ cài được cho 
phép bằng một cổng NAND với các ngõ vào là các đường địa chỉ cung cấp thẳng hoặc đảo 
cho đúng với địa chỉ F000H. 

Bài 5: Sử dụng cổng đệm 1 chiều 8 bit với ngõ vào nối tới các phím nhấn, ngõ ra nối tới data bus 
của hệ thống. Cổng đệm cho phép bằng cổng NAND với các ngõ vào là các đường địa chỉ. 

Bài 6: Có thể sử dụng bộ giải mã 2 – 4 với ngõ vào là A1 và A0 và mỗi ngõ ra sẽ cho phép một 
cổng vào ra. 

 
CHƯƠNG 2: 
 
Bài 1: a) Offset = vật lý – 10h x segment 
  b) Segment = (Vật lý – offset)/10H 
Bài 2: a) Vật lý = segment x 10H + offset 
Bài 3: Địa chỉ vật lý đỉnh ngăn xếp = SS x 10H + SP. 
Bài 4: Nếu khoảng cách giữa hai địa chỉ lớn hơn 64K có thể cần phải thay đổi cả CS và IP, nếu 

không có thể chỉ cần thay đổi IP. 
Bài 5: Chuyển điều khiển chương trình có thể bằng lệnh hoặc bằng ngắt phần cứng. Chuyển điều 

khiển theo lệnh có hai cơ chế chính là nhảy và gọi chương trình con. Nhảy chia thành hai 
loại: nhảy có điều kiện và không có điều kiện. 

Bài 6: Sẽ không phải chỉ thị vị trí chứa một toán hạng và kết quả cuối cùng của các phép tính mà 
ALU thực hiện. 

Bài 7: Khi có bộ giải mã lệnh, các lệnh mã máy ngoài bộ nhớ sẽ chỉ cần có kích thước ngắn, bộ 
giải mã sẽ giải mã chọn ra một trong nhiều hàm hoặc vùng đệm dữ liệu để thực hiện lệnh. 

Bài 8: Nơi chứa địa chỉ chương trình phục vụ trong bảng vector ngắt sẽ bằng số hiệu ngắt nhân 
với 4. 

Bài 9: Khi cộng tràn khỏi bộ nhớ hoặc khi trừ số nhỏ cho số lơn hơn cờ nhớ sẽ bằng 1. 
Bài 10: Cờ ZF bằng 1 bất cứ khi nào kết quả trong thanh ghi chứa kết quả bằng 0. 
Bài 11: Cờ chẵn lẻ bằng 1 khi kết quả các phép tính có số bit 1 là một số chẵn. 
Bài 12: Cờ phụ (AF) bằng 1 khi có sự tràn bit 1 từ nibble thấp quan nibble cao. 
Bài 13: Cờ tràn bằng 1 khi có sự tràn bit 1 từ bit MSB – 1 qua bit MAS. 
Bài 14: Cờ dấu bằng 1 khi bit MSM của kết quả bằng 1. 
Bài 15: Khi truy cập một ô nhớ nhiều lần sử dụng các thanh ghi địa chỉ sẽ có lợi hơn, vì độ dài 

lệnh ngắn hơn do chỉ cần chỉ thị thanh ghi giữ địa chỉ mà không cần phải chỉ thị bằng số 
trong mã lệnh. 
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Bài 16: Khi truy cập một chuỗi dữ liệu liên tiếp trong bộ nhớ sẽ có lợi do truy cập tới một phần tử 
của chuỗi chỉ cần chỉ thị số độ dời trong mã lệnh. 

Bài 17: Quay về từ ngắt còn phục hồi thêm giá trị cùa các cờ trạng thái. 
Bài 18: Khi nhân 16 bit kết quả có thể lên tới 32 bit như vậy AX sẽ giữ không đủ cần thêm thanh 

ghi DX. Khi thực hiện phép chia 16 bit, số dư có thể 16 bit vì vậy cần thanh ghi DX để giữ 
nó. 

 
 
CHƯƠNG 3: 
 
Bài 1: trong lệnh địa chỉ vật lý truy cập sẽ bằng DSx10H+3897H 
Bài 2: MOV [4B2CH],DL 
Bài 3: a) AX là trực tiếp thanh ghi và [BX] là gián tiếp thanh ghi. 
  b) CX – trực tiếp thanh ghi, [1234H] – trực tiếp. 
  c) trực tiếp thanh ghi. 
  d) trực tiếp thanh ghi. 
  e), f), g), h) – trực tiếp thanh ghi. 
  i) trực tiếp thanh ghi và tức thời. 
  k) trực tiếp thanh ghi và tương đối cơ sở chỉ số. 
  l), m) trực tiếp thanh ghi. 
  n) hiểu ngầm là AL và [BX+AL]. 
  o) trực tiếp thanh ghi. 
  p) trực tiếp thanh ghi và tức thời. 
  q) r) trực tiếp thanh ghi và hiểu ngầm trong lệnh. 
  s) hiểu ngầm trong lệnh. 
  t), u) tương đối. 
Bài 4: 

a) MOV BP,3654H 
b) MOV SP,BP 
c) MOV [9876h],AX 
d) INC CX 
e) ADD DL,07 
f) OR AX,1000000000000000B 
g) OR AX,0000000000000001B 
h) AND CL,0FH 
i) MOV AL,8 
    MUL AH 
j) XOR DX,0000 0000 0000 1111B 
k) MOV AX,0 
    SUB AX,BP 

Bài 5: Do trình tự PUSH và POP giống nhau nên sau các lệnh POP sẽ được AX = giá trị cũ của 
DX, BX bằng giá trị cũ của CX, CX bằng giá trị cũ của BX và DX bằng giá trị cũ của AX. 

Bài 6: 2650 
Bài 7: a) các cờ trạng thái sẽ không bị ảnh hưởng. 
  b) – f): tuỳ theo kết quả phép tính mà sẽ có các cờ trạng thái khác nhau. 
Bài 8: Tức thời MOV AH,12H 
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 Trực tiếp     ADD AL,[1234H] 
 Trực tiếp thanh ghi  SUB AH,BH 
 Gián tiếp thanh ghi   AND AL,[BX] 
 Tương đối chỉ số   XCHG AL,[DI+01] 
 Tương đối cơ sở    CMP BL,[BP+08] 
 Tương đối chỉ số cơ sở  SHL [BX+SI+09] 
Bài 9: Chế độ trực tiếp, gián tiếp thanh ghi, tương đối ngắn -128 đến 127, tương đối từ -216 tới 216-

1, tuyệt đối. 
Bài 10: Nhập ký tự dùng hàm 01 ngắt 21H, hiển thị lên dòng tiếp theo dùng hàm 02 ngắt 21H. 
Bài 11: Nhập dùng hàm 01 ngắt 21H, hiển thị 25 lần theo cột dọc cần dùng vòng lặp 25 lần hiển 

thị và xuống hàng về đầu hàng. 
Bài 12: Lặp lại hàm 01 ngắt 21H cho đến khi gặp ký tự ESC mã ASCII bằng 27. 
Bài 13: Nhập một chuỗi cần khai báo bộ đệm để lưu trữ nó. Tiếp theo xử lý chuỗi bằng các so 

sánh hai số kế tiếp nhau nếu số nào nhỏ hơn thì đổi chỗ nó lên phía trước. Lặp lại cho đến 
khi không có sự đổi chỗ nào nữa thì chuỗi được sắp xếp xong. 

Bài 14: Để  đổi từ chữ thường thành chữ in hoa có thể trừ mã ASCII của nó đi 20H. 
Bài 15: Trước hết nhập chuỗi thứ nhất cất vào bộ đệm, khi nhập một ký tự của chuỗi thứ 2 sẽ đem 

so sánh với toàn bộ chuỗi thứ nhất, nếu giống thì cất vào bộ đệm hiển thị. 
Bài 16: Trước hết nhận chuỗi cất vào bộ đệm, sau đó với từng ký tự có mã ASCII là xyH cần đổi 

thành 0xH và 0yH, tiếp theo xét 0xH và 0yH nếu lớn hơn 9 thì công với 37H để thành ký tự 
từ A tới F, nếu không cộng với 30H để thành các ký tự từ 0 đến 9 có mã ASCII là 30H tới 
39H. 

Bài 17: Khai báo hai biến hàng đơn vị và hàng chục, lặp lại việc tăng hàng đơn vị, nếu hàng đơn 
vị bằng 10 thì xoá nó về 0 và tăng hàng chục, sau đó hiển thị hàng chục và hàng đơn vị, lặp 
lại cho đến khi gặp số bằng 99. 

Bài 18: Đổi số HEX ra thập phân có thể chia cho 10 lấy số dư sẽ là hàng đơn vị, thương số còn lại 
tiếp tục chia cho 10 để lấy số dư là hàng chục và tiếp tục cho hàng trăm và hàng ngàn. 

Bài 19: Nhập a, b, c sau đó tính x = (c-b)/a 
Bài 20: Khai báo bảng dữ liệu bao gồm các lệnh và mã lệnh tương ứng, khi nhập lệnh vào sẽ lấy 

chuỗi ký tự nhập so sánh tuần tự trong bảng dữ liệu đã có để lấy mã lệnh. 
Bài 21: Nhập chuỗi ký tự hiển thị lên mà hình chờ một khoảng thời gian để mắt cảm nhận được, 

tiếp theo cần đảo chuỗi ký tự đã nhập, ký tự sau lên thế chỗ của ký tự trước nó trong bộ nhớ 
sau đó di chuyển con trỏ về đầu chuỗi đã hiển thị và hiển thị chuỗi mới. 

Bài 22: Lặp lại phép cộng một trăm lần, mỗi lần tăng số cộng lên 1. 
Bài 23: Khai báo bảng dữ liệu bao gồm các dấu * và khoảng trống sắp thành ký tự. Từ ký tự nhập 

từ bàn phím sẽ tra vào bảng dữ liệu đã khai báo để lấy các dữ liệu cần hiển thị. 
Bài 24: Muốn tính USCLN của hai số có thể lặp lại việc lấy số lớn trừ đi số nhỏ sau đó lấy hiệu và 

số trừ so sánh để tiếp tục trừ tiếp cho đến khi kết quả bằng 0 thì hai số trước khi trừ chính là 
USCLN của nó. 

Bài 25: Để chữ rơi cần di chuyển con trỏ tới vị trí mới và hiễn chữ trong thời gian ngắn. 
Bài 26: Để hiện ký tự theo đường chéo có thể sử dụng cách hiển thị liên tiếp các khoảng trong để 

dịch con trỏ. 
Bài 27: Để xét một số có phải là số nguyên tố có thể lấy số đó tuần tự chia cho các số lẻ từ 3 tới số 

đó chia 2. 
Bài 28: hiển thị bảng cửu chương sẽ tuần tự hiển thị số bị nhân dấu x số nhân dấu = và tích của 2 

số dưới dạng thập phân. Số nhân tăng dần sau đó tăng số bị nhân. 
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Bài 29: Nhập từ bàn phím số nhị phân sẽ thu được kết quả là 30H hoặc 31H muốn có 8 bit cần 
xoá (khi 30H) và lập (khi 31H) cờ C và quay trái vào một thanh ghi nào đó 8 lần. Để hiển 
thị giá trị HEX có thể tách giá trị thu được trong bước trên thành hai số và đổi thành số 
HEX tương ứng bằng cách cộng với 30H nếu là số và cộng với 37H nếu là chữ. 

Bài 30: Khai báo 3 biến chứa các số hàng đơn vị, chục và trăm. Khi nhấn T thì tăng biến đơn vị, 
biến đơn vị bằng 10 thì xoá về 0 và tăng biến chục, biến chục bằng 10 thì xoá về 0 tăng biến 
trăm, biến trăm bằng 10 thì xoá về 0. Ngược lại khi nhấn G sẽ giảm, bằng 0 giảm tiếp sẽ 
cho về 9 và giảm hàng kế tiếp đi 1. 

Bài 31: Khai báo bảng mã LED7 trong bộ nhớ, sau đó sử dụng lệnh XLAT với AL là giá trị thập 
phân của ký tự nhập từ bàn phím. 

 
CHƯƠNG 4: 
 
Bài 1: Trước hết 80286 cần được kết nối với các mạch phụ trợ như: bộ điều khiển BUS 80288 

cung cấp ra các tín hiệu IO/M, IORC, IOWC, MRDC, MWRC, DEN, DT/R . Các cổng cài 
cho bus địa chỉ, các cổng đệm 3 trạng thái cho bus dữ liệu. Sau đó kết nối bus dữ liệu và các 
đường MRDC và MWRC tới tất cả các chip nhớ trong bản đồ. Kết nối địa chỉ cao tới giải 
mã địa chỉ và địa chỉ thấp tới mọi bộ nhớ, ngõ ra bộ giải mã địa chỉ sẽ sử dụng cho phép các 
bộ nhớ. 

Bài 2: Nhận phím nhấn sử dụng lệnh IN, muốn kiểm tra phím nào được nhấn có thể sử dụng lệnh 
AND để giữ lại bit tương ứng với phím, các bit khác xoá về 0. Để các LED sáng các kiểu 
khác nhau sử dụng lệnh OUT với dữ liệu khác nhau. 

Bài 3: Mỗi cửa sẽ cung cấp một bit vào và các bit này sẽ được kiểm tra giống như các phím nhấn, 
cứ một bit tác động thì cấp một bit ra bằng 1 đóng cho còi báo động. 

Bài 4: Giải thuật phần mềm bao gồm các công việc: Kiểm tra các bit vào, đóng ngõ ra khi có bit 
vào tác động và tắt báo động khi ngõ vào yêu cầu tắt tác động. 

Bài 5: Chương trình được thực hiện theo giải thuật trong bài 4. 
Bài 6: mạch tính cước bao gồm các mạch: phát hiện nhấc máy bằng cách phát hiện sụt mức DC 

trên đường dây hoặc có dòng chảy qua máy điện thoại với tổng trở từ 600 – 1500 ohm. 
Mạch đọc số quay dùng IC 8870. Phát hiện thông thoại và gác máy bằng cách phát hiện đảo 
cực tính trên hai đường dây điện thoại. Như vậy nếu nhận được số gọi, biết thời điểm bắt 
đầu thông thoại và thời điểm gác máy, có thể tính được thời gian cuộc gọi. Và với bảng giá 
quy định trước sẽ tính được cước phí cuộc gọi. 

Bài 7, 8, 9: Trước hết cần đóng mở các đèn thông qua các Relay, cuộn dây relay sẽ được đóng 
ngắt từ hệ thống vi xử lý và từ công tắc tay, tiếp điểm phụ relay sẽ sử dụng làm phản hồi để 
báo thiết bị đang đóng hay mở. Muốn tắt cần đưa tín hiệu ngõ ra để đảo trạng thái của tín 
hiệu đóng ralay. 

Bài 10: Để điều khiển được tốc độ động cơ cần môt bộ DAC kết nối với hệ thống vi xử lý, ngõ ra 
sẽ cấp tín hiệu tương tự tới ngõ Vin của mạch điều khiển tốc độ động cơ. Như vậy tương 
ứng với một giá trị số đưa tới DAC, động cơ sẽ quay với một tốc độ nhất định. Động cơ 
dừng với ngõ ra bằng 7FH, từ 7F giảm về 0 động cơ sẽ quay nhanh dần theo một chiều, và 
từ 7FH tăng lên tới FFH động cơ sẽ quay nhanh dần theo chiều ngược lại. 

Bài 11: Có thể điều khiển nhiệt độ bằng cách đóng mở phần tử nhiệt, nếu nhiệt độ tăng quá giá trị 
mong muốn tắt phần tử nhiệt và ngược lại. Để xác định nhiệt độ lò cần sử dụng cảm biến 
nhiệt độ (ví dụ LM35) đổi từ nhiệt độ thành điện áp, sau đó điện áp sẽ đổi thành giá trị số 
bằng ADC để đọc vào vi xử lý. 
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Bài 12: Để đo điện áp AC 0 – 220V trước hết cần giảm điện áp bằng biến áp, sau đó cần chỉnh lưu 
để cho ra giá trị DC tương ứng và dùng ADC để đổi thành số đọc vào vi xử lý. Giá trị đọc 
vào sẽ được tính toán ra giá trị thập phân tương ứng để hiển thị lên LED 7 đoạn. 

Bài 13: Giao tiếp động cơ bước với hệ thống vi xử lý cần sử dụng mạch khuếch đại công suất, dữ 
liệu xuất theo trình tự trong bảng để động cơ quay theo chiều thuận, số bước xuất sẽ tương 
ứng với góc quay yêu cầu. 

Bài 14: Để hiển thị ký tự lên LED ma trận trước hết cần có mã ký tự định nghĩa trước trong bộ 
nhớ. Sau đó sẽ hiển thị từng mã trên từng cột của ma trận. Để chữ trôi cần đảo vị trí của các 
mã trong bộ nhớ. 

 
CHƯƠNG 5: 
 
Bài 1: Đọc phím nhấn cần thực hiện theo phương pháp quét, cần tuần tự đưa mức 0 ra các cộ và 

tuần tự đọc vào từ các hàng. Từ mã cung cấp ra cột và từ mã nhận vào từ các hàng có thể 
xác định được phím đã nhấn. Hiển thị lên các LED cũng cần quét bằng các chọn lần lượt 
từng đèn và cung cấp mã hiển thị cho đèn đó. 

Bài 2: Lần lượt dùng từ điều khiển lập xoá bit cổng C với thời gian trễ khác nhau sẽ được các 
sóng vuông với tần số khác nhau. 

Bài 3: 1100 01000B 
Bài 4: Kết nối các cổng A và B của hai hệ thống với nhau, chú ý các tín hiệu bắt tay OBF nối với 

STB và IBF nối với ACK. Khởi động các từ điều khiển tương ứng và viết các chương trình 
kiểm tra đường INTR để truyền nhận dữ liệu. 

Bài 5: Kết nối cổng A của hai 8255 trên hai hệ thống kèm theo các tín hiệu điều khiển cho chúng, 
viết các chương trình kiểm tra trạng thái các chân INTR để truyền nhận dữ liệu. 

Bài 6: Một cổng cấp dữ liệu cho các hàng và một cổng cấp dữ liệu cho các cột, muốn hiện lên một 
ký tự cần chọn 1 trong các cột bằng 0 sau đó cung cấp dữ liệu để sáng các led tương ứng 
trên cột đó, sau đó tiếp tục chọn cột kế tiếp. 

Bài 7: Một cổng 8255 sẽ nối tới các ngõ ra dữ liệu của ADC, cổng khác sẽ điều khiển tín hiệu bắt 
đầu quá trình chuyển đổi (Start) và cần giám sát tín hiệu kết thúc chuyển đổi EOC để nhận 
được dữ liệu đúng. 

Bài 8: 01000100B 
Bài 9: 10001000B 
Bài 10, 11: kết nối TxD của 8251 hệ thống này tới RxD của 8251 hệ thống kia và ngược lại, có 

thể sử dụng các tín hiệu bắt tay DSR nối với DTR và RTS nối tới CTS. Sau đó viết các đoạn 
chương trình khởi động các chế độ làm việc tương ứng. Chương trình truyền nhận cần kiểm 
tra tình trạng sẵn sàng của thiết bị trước khi truyền nhận dữ liệu. 

Bài 12: kết nối 8251 với hệ thống 80286 như mô tả trong bài học, thực hiện chương trình khởi 
động và truyền nhận dữ liệu trên 80286. Trên máy tính tham khảo thư viện MSCOMM của 
MSDN. 

 
CHƯƠNG 6: 
 
Bài 1: Lệnh OR bit cần có một toán hạng trong cờ C, nên cần lệnh MOV bit. 
Bài 2: bit 53H 
Bài 3: MOV DPTR,9A00H 
 MOV A,#0ABH 
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 MOVX @DPTR,A 
Bài 4: 3MHz 
Bài 5: PSEN 
Bài 6: OR A,#01 
Bài 7: MOV DPTR,#100H 
  MOVX @DPTR,R7 
Bài 8: địa chỉ 08H và 09H 
Bài 9: lệnh ghi bit tương ứng trong thanh ghi PCON. 
Bài 10: MOV R1,#50H 
 MOV A,@R1 
Bài 11: 1EH 
Bài 12: 8FH 
Bài 13: A0H 
Bài 14: A1H 
Bài 15: Cần sử dụng timer tạo ra khoảng thời gian trễ bằng ½ chu kỳ xung vuông, sau đó lật trạng 

thái ngõ ra P1.7 sau mỗi lần gọi trễ. 
Bài 16: Cần tạo ra hai chương trình trễ 4 μsec và 200 μsec cứ lật trạng thái P1.7 lên 1 sau 4 μsec 

lại xoá về 0 200 μsec. 
Bài 17: Thực hiện các lệnh OR và NOT cho hình a và NAND rồi NOT cho hình b. 
Bài 18: A=29H 
Bài 19: MOV C,PSW.5 
  MOV P1.5,C 
Bài 20: Đọc vào từ cổng P3, xoá 4 bit cao về 0 sau đó tra bảng để đổi thành mã LED 7 đoạn và 

cấp ra cổng P1. 
Bài 21: Timer 1 được cho phép chạy. 
Bài 22: Timer 1 làm bộ đếm counter chế độ 0 cho phép chạy từ bên ngoài, Timer 0 làm bộ đếm 

chế độ 1 cho phép chạy từ bên trong. 
Bài 23: Sử dụng timer 0 chế độ định thời cho phép từ bên trong tạo ra thời gian trễ bằng ½ chu kỳ 

xung vuông 12KHz, lật trạng thái P1.2 sau mỗi lần gọi chương trình trễ. 
Bài 24: Cần khởi động cổng nối tiếp và timer1 để xác định tốc độ truyền nhận, các chương trình 

truyền cần kiểm tra TI trước khi cấp dữ liệu tới SBUF. Các chương trình nhận cần kiểm tra 
RI trước khi đọc SBUF. 

Bài 25: Chọn chế độ thanh ghi dịch cho cổng nối tiếp, phần cứng chân TxD và RxD nối tới thanh 
ghi dịch như trong bài giảng. 

Bài 26: Dùng lệnh dịch phải và kiểm tra cờ C để xác định khi nào có bit 1. 
 
CHƯƠNG 7: 
 
Bài 1: Khởi động timer 1 ở chế độ counter cho phép chạy từ bên trong, mỗi xung ngõ vào cấp từ 

cửa quay sẽ làm bộ đếm timer tăng lên 1. Giám sát TH1 khi nào bằng giá trị cần thiết thì bật 
đèn sáng. 

Bài 2: Trước hết mạch cần giao tiếp với 6 LED 7 đoạn để hiển thị giờ – phút – giây. Sử dụng 
timer tạo ra thời gian trễ 250 μsec tạo ra một ngắt CPU, chương trình ngắt sẽ tăng một số 
đếm N1. Chương trình chính kiểm tra N1, nếu N1=40 thì xoá về 0 khi đó sẽ được 10000 
μsec hay 0.1 sec. Tăng số đếm N2 (0.1sec) nếu N2 = 10 thì xoá về 0 tăng số đếm giây, số 
đếm giây bằng 60 thì xoá về 0 và tăng số đếm phút, phút bằng 60 thì xoá về 0 và tăng số 
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đếm giờ, giờ bằng 24 thì xoá về 0. Tiếp theo sẽ hiển thị số đếm giở phút giây lên LED 7 
đoạn. 

Bài 3: Quét bàn phím ma trận bằng các cấp mức 0 ra cột và đọc hàng rồi đổi ra mã LED 7 đoạn. 
 Khởi động timer trễ 20 msec gây ngắt CPU, chương trình ngắt quét giá trị lên 8 LED 7 

đoạn. 
Bài 4: Tín hiệu quay số trên máy điện thoại có thể giải mã bằng IC giải mã DTMF MT8870, một 

phím nhấn sẽ được mã hoá thành tín hiệu DTMF và được MT8870 đổi ra mã nhị phân 4 bit 
tương ứng. Để đọc được giá trị đúng cần kiểm tra tín hiệu INT của 8870 trước khi đọc giá 
trị mã phím. 

Bài 5: Để giao tiếp với các đèn công suất lớn cần có giao tiếp công suất bằng Relay hoặc SSR. 
Giải thuật điều khiển khá đơn giản: cho đèn xanh ngã tư bên này + đèn đỏ bên kia cùng 
sáng. Sau đó tắt hai đèn này để sáng đồng thời hai đèn vàng và cuối cùng sẽ cho sáng hai 
đèn còn lại. Mỗi lần sáng sẽ theo một khoảng thời gian định trước. 

Bài 6: Hệ thống đếm sản phẩm trước hết cần một bộ cảm biến quang để mỗi sản phẩm đi ngang 
qua sẽ tạo ra một xung. Xung này sẽ được đưa tới ngõ vào của một timer, timer được khởi 
động ở chế độ counter cho phép chạy từ bên trong. Giá trị đếm được sẽ trong bộ đếm timer 
sẽ được đổi ra thập phân và đổi thành mã hiển thị thích hợp cung cấp tới bộ hiển thị. 

Bài 7: Cảm biến tốc độ sẽ cung cấp xung tới ngõ vào một timer, bộ đếm timer sẽ tăng lên sau mỗi 
xung và từ số xung đếm được trong một thời gian định trước sẽ tính ra được tốc độ quay 
của động cơ. 

 
CHƯƠNG 8: 
 
Bài 1: a) Trực tiếp thanh ghi địa chỉ (A2) và trực tiếp thanh ghi dữ liệu (D0). 
  b) Tức thời #5. 
  c) Gián tiếp thanh ghi địa chỉ (A0). 
  d) Gián tiếp thanh ghi địa chỉ tăng sau (A0)+ 
  e) Gián tiếp thanh ghi địa chỉ trừ trước –(A0) 
  f) Tương đối thanh ghi PC 
  g) Gián tiếp thanh ghi địa chỉ với chỉ số. 
Bài 2: A0 = D0 cũ; A1 = A0 cũ và D0 = A1 cũ. 
Bài 3: Lệnh không thực hiện được công việc nào cả. 
Bài 4: a) Lấy giá trị ô nhớ 492 vào thanh ghi D0, D0 = B2H 
  b) D2=9CH 
  c) B278H 
  d) B278H 
  e) 0A9CH 
Bài 5: a) A0=492 
  b) A0=491 
  c) A0=492 
  d) A0=494 
  e) A0=490 
Bài 6: a) A1 sẽ được nạp 4 byte bắt đầu tại địa chỉ 0028C504 
  b) giá trị 0028C504 sẽ được ghi vào các địa chỉ từ 0028C504 tới 0028C507 
  c) Từ dài tại địa chỉ 0028C504 sẽ được chép vào A0 
  d) Từ dài tại địa chỉ 0028C500 sẽ chép vào A1, A0 =0028C500 
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Bài 7: a) 00003810 
  b) 00004C00 
  c) FFFFD700 
  d) 00003A10 
  e) 00003984 
Bài 9: 59FD0429 
Bài 10: Lệnh CLR.B D0 xoá một byte thấp của D0 nhưng không tác động tới các cờ giống như 

lệnh SUB.B D0,D0. 
Bài 11: 5555AAAB 
Bài 12: 43BFFF6C 
Bài 13: C9AE 048E 
Bài 15: Chương trình có thể thực hiện như sau: 
    
    

COUNT BYTE 128 
SUM WORD 0 
AVERAGE WORD 0 
VALUES BLOCK 256 
FINAVE LEA VALUE,A2 
 CLR.B D0 
 CLR.W SUM 
ADDLOOP MOV.W (A2)+,D2 
 ADD.W D2,SUM 
 ADDQ.B #1,D0 
 CMP.B COUNT,D0 
 BNE  ADDLOOP 
 MOVE.W SUM,D2 
 EXT.L D2 
 MOVE.B COUNT,D1 
 EXT.W D1 
 DIVS D1,D2 
 MOVE.W D2,AVERAGE 

 
Bài 16: chương trình có thể thực hiện như sau 
 

 SEARCH MOVE.B (A6)+,D5 
 CMP.B D5,D6 
 BEQ FOUND 
 CMP.B SEARCH 
 ANDI #0FBH,CCR 
FOUND RTS  

 
Bài 17: 

BLOCKMOVE MOVE.W #16383,D0 
MOVEDATA MOVE.W (A3)+,(A4)+ 
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 DBF D0,MOVEDATA 
Bài 18: 

SUBTAB LONG SUB0 
 LONG SUB1 
 LONG SUB2 
 LONG SUB3 
 LONG SUB4 
 LONG SUB5 
   
   
DISPAT CMP.B #6,D4 
 BCC ERROR 
 MOVEQ #4,D3 
 MULU D3,D4 
 LEA SUBTAB,A0 
 MOVEA.L 0(A0,D4.W),A1 
 JSR (A1) 
 BRA DISPAT 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BÀI GIẢNG. 
 

 
AAA: Ascii adjust for add – lệnh chỉnh ASCII cho lệnh cộng 
AAD: Ascii adjust for divide – lệnh chỉnh ASCII cho lệnh chia 
AAM: Ascii adjust for multiply – lệnh chỉnh ASCII cho lệnh nhân 
AAS: Ascii adjust for subtract – lệnh chỉnh ASCII cho lệnh trừ 
ADD – add: lệnh cộng. 
ADC – add with carry; lệnh cộng có nhớ 
AF: auxiliary flag – cờ phụ. 
ALE: Address latch Enable – Tín hiệu cho phép cài địa chỉ: sử dụng để cài tín hiệu địa chỉ 

qua bộ cài cung cấp cho bộ nhớ và vào ra. 
ALU: Arithmetic logic unit – đơn vi số học vào logic 
AU: Address Unit – Khối tạo địa chỉ; sử dụng tạo ra địa chỉ vật lý cung cấp cho bộ nhớ và 

vào ra. 
AX: accumulator – thanh ghi tích luỹ. 
 
BP: base pointer – thanh ghi con trỏ cơ sở 
BU: Bus Unit – Khối giao tiếp BUS; là khối mạch tác động mọi tín hiệu để giao tiếp với thế 

giới bên ngoài của bộ vi xử lý 
BX: base – thanh ghi đa năng cơ sở. 
 
 
CE: Chip Enable – Tín hiệu điều khiển chọn vi mạch hoạt động (vi mạch nhớ hoặc vi mạch 

vào ra). 
CF: Carry flag – Cờ nhớ 
CJNE: compare and jump if not equal – lệnh so sánh và nhỷa nếu không bằng 
CLD- clear direction flag – lệnh xoá cờ định hướng 
CLI: clear interupt flag – lệnh xoá cờ ngắt. 
CLK: clock – ngõ vào nhận tín hiệu xung nhịp của các vi mạch số. 
CMP: compare – lệnh so sánh. 
CPU: Central Procesing Unit: Đơn vi xử lý trung tân hay còn gọi là bộ vi xử lý. 
CS: Chip Select – Tương tự CE là tín hiệu chọn vi mạch hoạt động. 
CS: Code Segment – thanh ghi đoạn lệnh 
CX: Count – thanh ghi đa năng đếm số lần lặp. 
C/D: control data – tín hiệu ngõ vào phân biết dữ liệu điều khiển và dữ liệu truyền nhận của 

8251. 
 
DAA: decimal adjust for add – Lệnh chỉnh thập phân sau lệnh cộng 
DAS: decimal adjust for subtract – Lệnh chỉnh thập phân sau lệnh trừ. 
DB: define byte – Chỉ thị hợp ngữ khai báo biến byte trong bộ nhớ. 
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DD: define double word – chỉ thị khai báo biến 32 bit trong bộ nhớ. 
DDRE: port E Data direction register – thanh ghi định hướng truyền dữ liệu cổng E 
DEC: decrement – lệnh giảm 
DEN: data enable – ngõ ra cho phép bộ đệm dữ liệu hai chiều của 80288.. 
DF: direction flag – cờ định hướng. 
DI: destination index – thanh ghi chỉ số đích. 
DIO; discrete input/output – vào ra rời rạc 
DRAM: dynamic RAM – bộ nhớ RAM động. 
DS: Data Segment – thanh ghi đoạn dữ liệu 
DT/R: data transmite revceive – ngõ ra cho phép chiều truyền dữ liệu qua bộ đệm hai chiều 

của 80288. 
DT: define ten byte – chỉ thị hợp ngữ khai báo biến 10 byte trong bộ nhớ. 
DIV: divide – lệnh chia 
DW: define word – chỉ thị hợp ngữ khai báo biến 16 bit trong bộ nhớ. 
DX: data – thanh ghi đa năng chứa dữ liệu cho các lệnh nhân chia 16 bit. 
 
EBI: External bus interface – giao tiếp bus ngoài. 
EEROM: electrical erasable ROM – bộ nhớ ROM có thể xoá bằng điện. 
EM: emulate processor extension – bít cho phép bộ đồng xử lý toán học trong thanh ghi từ 

trạng thái máy của 80286. 
EPROM: electrical programmmable ROM – bộ nhớ ROM có thể lập trình bằng điện. 
ES: Extra Segment – thanh ghi đoạn mở rộng 
EU: Execution Unit – Khối thực hiện lệnh trong vi xử lý 
 
FQM: frequency measurement – đo tần số 
  
IC: integrated circuit – vi mạch tích hợp. 
IDIV: integer divide – lệnh chia nguyên. 
IF: Interrupt flag – cờ ngắt. 
IMB: Inter module bus – bus kết nối các module. 
IMUL: integer multiply – lệnh nhân nguyên. 
IN: input – lệnh nhập dữ liệu từ cổng. 
INC: increment – lệnh tăng. 
INT: interupt – là tín hiệu ngõ vào nhận yêu cầu ngắt của vi xử lý. 
I/O: input/output – vào ra 
IORC: input/output read control – tín hiệu đọc vào ra cấp từ CPU 
IOPL: IO privilede level – cờ chỉ thị mức đặc quyền vào ra. 
IOWC: input/output write control – tín hiệu ghi vào ra cấp từ CPU 
IP:instruction pointer – thanh ghi con trỏ lệnh. 
ITC: input capture/input transition counter – bộ đếm ngõ vào bắt và chuyển đổi. 
IU: Instruction Unit – Khối giải mã lệnh trong vi xử lý. 

 245



OPEN.P
TIT.E

DU.V
N

 
JA: jump if above – Nhảy khi lớn hơn 
JB: jump if below – Nhảy khi nhỏ hơn. 
JC: jump if carry – nhảy khi cở nhớ bằng 1 
JE: jump if equal – nhảy khi bằng. 
JNC; jump if not caryy – nhảy khi cờ nhớ bằng 0. 
 
JMP: jump – lệnh nhảy 
 
 
LDS: load effective address and segment into DS – lệnh nạp địa chỉ tác động  và nạp địa chỉ 
segment vào DS. 
LEA: load effective address – lệnh nạp địa chỉ tác động (offset) vào một thanh ghi. 
LES: load effective address and segment into DS – lệnh nạp địa chỉ tác động  và nạp địa chỉ 
segment vào ES. 
LSI: large scale integration – mạch tích hợp mạt độ cao 
 
MCU: Micro Controller Unit – bộ vi điều khiển 
M/IO: memory/input output – ngõ ra xác định 80286 truyền dữ liệu với bộ nhớ hoặc vào ra. 
MOV: move – lệnh chuyển dữ liệu 
MRDC; memory read control – tín hiệu đọc độ nhớ cấp từ CPU 
MP: monitor coprocessor extension – bit cho biết có đồng xử lý toán học đang hoạt động. 
MSI:midium scale integration: mạch tích hợp mật độ vừa. 
MUL: multiply – lệnh nhân 
MWTC: memory write control – tín hiệu ghi bộ nhớ cấp từ CPU. 
 
NEG: negative – lệnh lấy âm 
NT: nested task – cờ nhiệm vụ lồng nhau 
 
OC: output control – ngõ vào điều khiển cho phép ra. 
OC: output compare – ngõ ra so sánh 
OE: output Enable – tín hiệu nhận  yêu cầu đọc của bộ nhớ 
OF: overflows flag – cờ tràn 
OUT: output – lệnh xuất dữ liệu ra một cổng. 
 
PE: protect mode enable – bit cho phép chế độ bảo vệ 
PF: parity flag – cở chẵn lẻ. 
PEPAR: port E pin assignment register – thanh ghi gán chân port E 
PUSH – lệnh nạp dữ liệu vào ngăn xếp 
POP – lệnh lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp. 
PWM: pulse width modulation – điều chế độ rộng xung 
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QOM: queued output match – ngõ ra so sánh hàng đợi 
QSM: queue serial module – mô đun nối tiếp hàng đợi 
QSPI: queue serial peripheral interface – giao tiếp ngoại vi nối tiếp hàng đợi 
 
RAM: random access memory – bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 
RCL: rote carry left – lệnh quay trái qua cớ nhớ 
RCL: rote carry right – lệnh quay phải qua cớ nhớ 
RD: read – tín hiệu đọc thường là ngõ vào của bộ nhớ hoặc vào ra nhận yếu cầu đọc từ CPU. 
ROL: rote leff – lệnh quay trái. 
ROM: read only memory – bộ nhớ chỉ đọc. 
ROR: rote right – lệnh quay phải 
RPL: requested Privelege level – Các bit đặt mức đặc quyển yêu cầu trong con trỏ địa chỉ ảo. 
 
SBB: subtract with borrow – lệnh trừ có mượn. 
SF: sign flag – cờ dấu. 
SHL: shift left – lệnh dịch trái 
SHR: shift right – lệnh dịch phải 
SAL: shift arithmetic left – lệnh dịch trái số học 
SAR: shift arithmetic right – lệnh dịch phải số học 
SI: source index – thanh ghi chỉ số nguồn 
SIM : system integrated module – mô đun tích hợp hệ thống của MCU68332. 
SIMCR: SIM configue register – thanh ghi cấu hình SIM. 
SIMTR: SIM test register – thanh ghi kiểm tra SIM 
SRAM : stactic RAM – bộ nhớ RAM tĩnh. 
SP: Stack pointer – thanh ghi con trỏ ngăn xếp 
SCI: Serial Communication Interface – giao tiếp thông tin nối tiếp. 
SPWM: synchronized PWM – PWM đồng bộ. 
SR: status register – thanh ghi trạng thái 
SS: Stack Segment – thanh ghi đoạn ngăn xếp 
SSI: small scale integration – vi mạch tích hợp mạch độ thấp. 
SUB: subtract – lệnh trừ. 
SYNCR: Clock synthesizer control register – thanh ghi điều khiển tổng hợp clock. 
 
TI: table indicator – bộ chỉ thị bảng sử dụng phân biệt không gian nhớ. 
TF: trap flag – cờ bẫy. 
TPU: time processor unit – mộ xử lý thời gian. 
TS: task set – bit chuyển nhiệm vụ trong thanh ghi trang thái máy 
TSM: table step motor – bảng điều khiển động cơ bước  
 
UART: universal asynchronous receicer transmitter – Bộ truyền nhận cận đồng bộ tích hợp. 
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VLSI: very large scale integration – mạch tích hợp mạch độ rất cao 
VBR: Vector Base Register – thanh ghi vector cơ sở của MC68332. 
 
WE: write enable – tín hiệu nhận yêu cầu ghi cửa bộ nhớ. 
WR: write – tín hiệu ghi thường là ngõ vào của bộ nhớ và vào ra nhận tín hiệu yếu cầu ghi từ 

CPU. 
 
XCHG: exchange – lệnh chuyển đổi dữ liệu 
XLAT – lệnh nạp giá trị từ bảng dữ liệu vào thanh ghi AL. 
 
ZF: zero flag – cờ Zero. 
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ChươngChương 11
Các hệ thống sốCác hệ thống số, , mã hoámã hoá, , linh kiện số cơ bảnlinh kiện số cơ bản

1.11.1 Các hệ thống sốCác hệ thống số
-- HệHệ thập phânthập phân
-- HệHệ nhị phânnhị phân
-- HệHệ thập lục phânthập lục phân

1.21.2 Các hệ thống mã hoáCác hệ thống mã hoá
-- ASCIIASCII
-- BCDBCD

1.31.3 Các linh kiện điện tử số cơ bảnCác linh kiện điện tử số cơ bản
-- Các cổngCác cổng logic: AND, OR, XOR,NOTlogic: AND, OR, XOR,NOT
-- Các bộ giải mãCác bộ giải mã, , Các Các IC IC chốtchốt, , đêmđêm



1.11.1 Các hệ thống sốCác hệ thống số

HệHệ đếm thập phânđếm thập phân (Decimal)(Decimal)
Còn gọi là hệ đếm cơ số mườiCòn gọi là hệ đếm cơ số mười
((Vì có quá ít người có chín ngón tay hoặc mười một ngón chânVì có quá ít người có chín ngón tay hoặc mười một ngón chân?)?)

Dùng mười ký hiệuDùng mười ký hiệu::
1,2,3,4,5,6,7,8,9,01,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Ví dụVí dụ:1.1::1.1:
Ba nghìn Chín trăm Bảy mươi TámBa nghìn Chín trăm Bảy mươi Tám
39783978 = 3x10= 3x1033 + 9x10+ 9x1022 + 7x10+ 7x1011 + 8x10+ 8x1000

= 3000 + 900 + 70 + 8= 3000 + 900 + 70 + 8



1.11.1 Các hệ thống sốCác hệ thống số

HệHệ đếm nhị phânđếm nhị phân (Binary)(Binary)
Còn gọi làCòn gọi là HệHệ đếm cơ số haiđếm cơ số hai
SửSử dụng hai ký hiệudụng hai ký hiệu (bit): 0(bit): 0 vàvà 11
((Các hệ thống điện tử số chỉ sử dụng hai mức điện ápCác hệ thống điện tử số chỉ sử dụng hai mức điện áp?)?)

Kích cỡKích cỡ, LSB, MSB, LSB, MSB của số nhị phâncủa số nhị phân
SốSố nhị phân không dấunhị phân không dấu (Unsigned)(Unsigned)
SốSố nhị phân có dấunhị phân có dấu (Số(Số bù haibù hai))



SốSố nhị phânnhị phân
Mỗi ký hiệuMỗi ký hiệu 00 hoặchoặc 11 được gọi làđược gọi là 1 Bit (1 Bit (BBinary inary 
DigDigitit-- Chữ số nhị phânChữ số nhị phân))
Kích cỡ của một số nhị phân là sốKích cỡ của một số nhị phân là số bitbit của nócủa nó
MSB (Most Significant Bit): BitMSB (Most Significant Bit): Bit sát tráisát trái
LSB (Least Significant Bit): BitLSB (Least Significant Bit): Bit sát phảisát phải

Ví dụVí dụ 1.1: 1.1: 10101010101010101010101010101010

là một số nhị phânlà một số nhị phân 1616--bitbit
MSB LSB



SốSố nhị phân không dấunhị phân không dấu

Chỉ biểu diễn được các giá trị không Chỉ biểu diễn được các giá trị không 
âmâm (>= 0)(>= 0)
VớiVới nn--bitbit có thể biểu diễn các giá trị có thể biểu diễn các giá trị 
từtừ 00 đếnđến 22nn –– 11
Ví dụVí dụ 1.3:1.3: Giá trịGiá trị VV của số nhị phân của số nhị phân 
không dấukhông dấu 11011101 được tínhđược tính::
V(1101)  = 1x2V(1101)  = 1x233 + 1x2+ 1x222 + 0x2+ 0x211 + 1x2+ 1x200

= 8  +  4  +  0  + 1  = 13= 8  +  4  +  0  + 1  = 13



SốSố nhị phân không dấunhị phân không dấu

Tổng quátTổng quát:: Nếu số nhị phânNếu số nhị phân N nN n--bit:bit:
N  = bN  = b( n( n--1) 1) bb( n( n--2) 2) …. …. bb11 bb00

thì giá trịthì giá trị VV của nó làcủa nó là::
V  = bV  = b(n (n --1)1) x 2x 2(n(n--1)1)+b +b (n(n--2) 2) x2 x2 (n(n--2)2)+      +      

… … + b+ b11 x 2x 21  1  +  b+  b00 x 2x 200

Các số nhị phân không dấuCác số nhị phân không dấu 44--bitbit biểu biểu 
diễn được các giá trị từdiễn được các giá trị từ ?? đếnđến ??



1616 giá trị từgiá trị từ 00 đếnđến 1515
Nhị phân không dấuNhị phân không dấu Giá trị thập phânGiá trị thập phân

00000000 00

00010001 11

00100010 22

00110011 33

01000100 44

01010101 55

01100110 66

01110111 77

10001000 88

10011001 99

10101010 1010

10111011 1111

11001100 1212

11011101 1313

11101110 1414

11111111 1515



SốSố nhị phân không dấunhị phân không dấu

Dải giáDải giá tritri của các số không dấucủa các số không dấu 88--bitbit
làlà [0,255] [0,255] (unsigned char(unsigned char trongtrong C)C)

Dải giáDải giá tritri của các số không dấucủa các số không dấu 1616--
bitbit làlà [0,65535] [0,65535] (unsigned(unsigned int trongint trong C)C)



Chuyển đổi thập phânChuyển đổi thập phân sangsang nhị phânnhị phân

Ví dụ 1.4

Chuyển 25 sang nhị phân không dấu. Dùng phương pháp 
chia 2 liên tiếp

Chia 2              Thương số Dư số

25/2     =               12                    1        LSB
12/2     =                6                     0
6/2       =                3                     0
3/2       =                1                     1
1/2       =                0                     1       MSB

Kết quả là: 11001



SốSố nhị phân có dấunhị phân có dấu

Biểu diễn được cả các giá trị âmBiểu diễn được cả các giá trị âm
Còn gọi làCòn gọi là SốSố bù haibù hai
VớiVới nn--bitbit có thể biểu diễn các giá trị có thể biểu diễn các giá trị 
từ  từ  –– 22(n(n--1)1) đếnđến 22(n(n--1)1) –– 11
Ví dụVí dụ 1.3:1.3: Giá trịGiá trị VV của số nhị phân của số nhị phân 
có dấucó dấu 11011101 được tínhđược tính::
V(1101)  = V(1101)  = –– 1x21x233 + 1x2+ 1x222 + 0x2+ 0x211 + 1x2+ 1x200

= = –– 8  +  4  +  0  + 1  = 8  +  4  +  0  + 1  = –– 33



SốSố nhị phân có dấunhị phân có dấu

Tổng quátTổng quát:: Nếu số nhị phânNếu số nhị phân N nN n--bit:bit:
N  = bN  = b( n( n--1) 1) bb( n( n--2) 2) …. …. bb11 bb00

thì giá trịthì giá trị VV của nó làcủa nó là::
V  = V  = ––bb(n (n --1)1) x 2x 2(n(n--1)1)+b +b (n(n--2) 2) x2 x2 (n(n--2)2)+     +     

… … + b+ b11 x 2x 21  1  +  b+  b00 x 2x 200

Các số nhị phân có dấuCác số nhị phân có dấu 44--bitbit biểu diễn biểu diễn 
được các giá trị từđược các giá trị từ ?? đếnđến ??



1616 giá trị từgiá trị từ -- 88 đếnđến 77
Nhị phân có dấuNhị phân có dấu Giá trị thập phânGiá trị thập phân

00000000 00

00010001 11

00100010 22

00110011 33

01000100 44

01010101 55

01100110 66

01110111 77

10001000 -- 88

10011001 --77

10101010 --66

10111011 --55

11001100 --44

11011101 --33

11101110 --22

11111111 --11



SốSố nhị phân có dấunhị phân có dấu

Dải giáDải giá tritri của các số có dấucủa các số có dấu 88--bitbit làlà
[[--128,+127] 128,+127] (char(char trongtrong C)C)

Dải giáDải giá tritri của các số có dấucủa các số có dấu 1616--bitbit làlà
[[--32768,+32767] 32768,+32767] ((int trongint trong C)C)



Tìm đối sốTìm đối số ((Lấy bùLấy bù 2)2)

Tổng của một số với đối số của nó bằng 0
Ví dụ 1.5

Đối số của số nhị phân có dấu 10011101?

10011101     Số có dấu (-99)
01100010     Lấy bù 1

+              1 Cộng 1
-------------
01100011     Kết quả    (+99)



Chuyển số thập phânChuyển số thập phân sangsang nhị phân có dấunhị phân có dấu

Vơí số dươngVơí số dương::Giống như chuyển thập Giống như chuyển thập 
phânphân sangsang nhị phân không dấu rồi nhị phân không dấu rồi 
thêmthêm bit 0bit 0 vào vào sát bên tráisát bên trái
Ví dụVí dụ:: ChuyểnChuyển 25 sang25 sang nhị phân có nhị phân có 
dấudấu::
Kết quảKết quả: : 001101111011
Với số âmVới số âm:: Chuyển đối sốChuyển đối số sangsang nhị nhị 
phân có dấu rồi lấy bùphân có dấu rồi lấy bù 22



Chuyển số thập phânChuyển số thập phân sangsang nhị phân có dấunhị phân có dấu

VVí dụí dụ 1.61.6 ChuyểnChuyển –– 26 sang26 sang nhị phânnhị phân

1.1. chuyển đối sốchuyển đối số:   :   +26+26 =       11010=       11010
2.2. ĐưaĐưa 00 vào sát tráivào sát trái:: 011010011010
3.3. BBùù 11:            :            100101100101
4.4. CCộngộng 1:1: +       1+       1

--------------------------
--26 =26 = 100110100110



SốSố thập lục phânthập lục phân
Quen gọi là số HexaQuen gọi là số Hexa (Hexadecimal)(Hexadecimal)
Còn gọi là hệ đếm cơ số mười sáuCòn gọi là hệ đếm cơ số mười sáu
SửSử dụngdụng 1616 ký hiệu để biểu diễnký hiệu để biểu diễn::
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Mỗi ký hiệu tương ứng vớiMỗi ký hiệu tương ứng với 44--bitbit
Mục đíchMục đích:: Biểu diễn số nhị phânBiểu diễn số nhị phân ởở dạng ngắn gọndạng ngắn gọn

11110000 11110000 = = F0F0

10101010 10101010 = = AAAA

01010101 01010101 == 5555
Nhị phân                      Thập lục phânNhị phân                      Thập lục phân



Mỗi ký hiệu tương ứng vớiMỗi ký hiệu tương ứng với 44--bitbit

HexaHexa BinaryBinary HexaHexa BinaryBinary
00 00000000 88 10001000
11 00010001 99 10011001
22 00100010 AA 10101010
33 00110011 BB 10111011
44 01000100 CC 11001100
55 01010101 DD 11011101
66 01100110 EE 11101110
77 01110111 FF 11111111



Chuyển đổi HexaChuyển đổi Hexa && nhị phânnhị phân
Ví dụ 1.7

Chuyển số hexa 2F8 và ABBA sang nhị
phân
Thay thế mỗi ký hiệu hexa bằng 4-bit 
tương ứng với nó

2          F 8
0010     1111      1000

A B B A
1010    1011      1011     1010

Kết quả 2F8h = 001011111000b
ABBAh = 1010101110111010b



Chuyển đổi HexaChuyển đổi Hexa && nhị phânnhị phân
Ví dụ 1.8
Chuyển số nhị phân 1100101011111110 sang 
hexa
- Trước hết theo hướng từ LSB về MSB chia số nhị    
phân đó thành các nhóm 4-bit
- Sau đó thay thế mỗi nhóm 4-bit bằng ký hiệu 
hexa tương ứng với nó

1100      1010      1111 1110
C A           F            E

Kết quả: 1100101011111110b   =   CAFEh



1.21.2 Các hệ thống mã hoáCác hệ thống mã hoá
ASCII: ASCII: AAmerican merican SStandard tandard CCode for ode for 
IInformation nformation IInterchange.nterchange.
Dùng để biểu diễn các ký tựDùng để biểu diễn các ký tự (characters):(characters):
GồmGồm ký tựký tự hiển thị đượchiển thị được và và ký tựký tự điều khiểnđiều khiển

Mỗi ký tự được biểu diễn bằngMỗi ký tự được biểu diễn bằng 88--bitbit gọi là gọi là 
mãmã ASCIIASCII của ký tự đócủa ký tự đó
•• CCác chữ cáiác chữ cái inin và thườngvà thường: : A..ZA..Z vvàà a..za..z
•• CCác chữ số thập phânác chữ số thập phân: : 0,1,…,90,1,…,9
•• CCác dấu chấm câuác dấu chấm câu:  :  ; ,  .  :; ,  .  : vvân vânân vân
•• CCác ký tự đặc biệtác ký tự đặc biệt: : $ & @ /  {$ & @ /  { vvân vânân vân
•• CCác ký tự điều khiểnác ký tự điều khiển: : carriage return (CR) , carriage return (CR) , 

line feed (LF), beep,line feed (LF), beep, vvân vânân vân



MãMã ASCIIASCII
Với bảng mã được sắp xếp theo trật tự tăng dần Với bảng mã được sắp xếp theo trật tự tăng dần 
của mãcủa mã ASCII:ASCII:

•• Các chữ số thập phânCác chữ số thập phân: 0,1,…,9: 0,1,…,9 nằm liên tiếp nhaunằm liên tiếp nhau,, chữ chữ 
sốsố 00 có mãcó mã ASCIIASCII làlà 30h30h

•• Các chữ cáiCác chữ cái in:A..Zin:A..Z nằm liên tiếp nhaunằm liên tiếp nhau,, chữchữ AA có mãcó mã
ASCIIASCII làlà 41h41h

•• Các chữ cái thườngCác chữ cái thường: a..z: a..z nằm liên tiếp nhaunằm liên tiếp nhau,, chữchữ aa có có 
mãmã ASCIIASCII làlà 61h61h

•• MãMã ASCIIASCII của chữcủa chữ inin và chữ thường tương ứng chỉ khác và chữ thường tương ứng chỉ khác 
nhaunhau ở bit 5ở bit 5
A: 01A: 01000000100001 B: 01B: 01000001000010 Z: 01Z: 01001101011010
a: 01a: 01110000100001 b: 01b: 01110001000010 z: 01z: 01111101011010

•• 3232 ký tự điều khiển được xếp đầu bảng mãký tự điều khiển được xếp đầu bảng mã (00h(00h đếnđến
1Fh)1Fh)



Bảng mãBảng mã ASCIIASCII



Bảng mãBảng mã ASCIIASCII



MãMã BCDBCD
BCD (BCD (BBinary inary CCoded oded DDecimal)ecimal)
Quen gọi là sốQuen gọi là số BCDBCD
Dùng để mã hoá các số thập phân bằng Dùng để mã hoá các số thập phân bằng 
các ký hiệu nhị phâncác ký hiệu nhị phân
Mỗi chữ số thập phân được biểu diễn bằng Mỗi chữ số thập phân được biểu diễn bằng 
một tổ hợpmột tổ hợp 44--bitbit
Các tổ hợpCác tổ hợp 44--bitbit không sử dụng gọi là các không sử dụng gọi là các 
tổ hợp cấmtổ hợp cấm
Nhiều linh kiện điện tử sử dụng mã nàyNhiều linh kiện điện tử sử dụng mã này
(Bộ(Bộ giải mãgiải mã BCDBCD--LEDLED bảy đoạnbảy đoạn 7447)7447)



Bảng mãBảng mã BCDBCD

Thập phânThập phân BCDBCD Thập phânThập phân BCDBCD
00 00000000 88 10001000
11 00010001 99 10011001
22 00100010 10101010
33 00110011 10111011
44 01000100 11001100
55 01010101 11011101
66 01100110 11101110
77 01110111 11111111



MãMã BCDBCD

Đừng nhầm mã hoáĐừng nhầm mã hoá BCDBCD với việc với việc 
chuyển đổi thập phânchuyển đổi thập phân sangsang nhị phânnhị phân::

Ví dụVí dụ 1.9:1.9: Cho số thập phânCho số thập phân 1515

MãMã BCDBCD của nó làcủa nó là:: 0001010100010101

SốSố nhị phân không dấu nhị phân không dấu 
88--bitbit tương ứng làtương ứng là:: 0000111100001111



Bit, Nibble, Byte, WordBit, Nibble, Byte, Word
Bit:Bit: Một chữ số nhị phânMột chữ số nhị phân 00 hoặchoặc 11
Nibble: 4Nibble: 4--bit (bit (nửanửa byte)byte)
Byte: 8Byte: 8--bit (bit (Còn gọi làCòn gọi là Octet)Octet)
Word (Từ): 16Word (Từ): 16--bitbit
Double Word (TừDouble Word (Từ képkép): 32): 32--bitbit
K = 2K = 21010 = 1024= 1024
Kb (Kb (kilôbitkilôbit) ) = 1024 bit = 1024 bit = 128 byte= 128 byte
KB (KB (kilôbytekilôbyte) ) = 1024 byte= 1024 byte
Kbps (Kilobit per second):Kbps (Kilobit per second): Kilôbit trên giâyKilôbit trên giây
M = 2M = 22020 = 1024 K = 1048576= 1024 K = 1048576
Mb (Mb (MêgabitMêgabit) ) = 1024 Kb = 1024 Kb = 1048576 bit= 1048576 bit
MB (MB (MêgabyteMêgabyte) ) = 1024 KB = 1024 KB = 1048576 byte= 1048576 byte
G = 2G = 23030 = 1024 M = 1048576 K= 1024 M = 1048576 K
GbGb (Gigabit) (Gigabit) = 1024 Mb = 1024 Mb = 1048576 Kb= 1048576 Kb
GB (Gigabyte) GB (Gigabyte) = 1024 MB = 1024 MB = 1048576 KB= 1048576 KB
T = ? T = ? 



1.31.3 Các linh kiện điện tử số cơ bảnCác linh kiện điện tử số cơ bản

Phân chia linh liện số theo mật độ tích Phân chia linh liện số theo mật độ tích 
hợphợp: SSI, MSI, LSI, VLSI: SSI, MSI, LSI, VLSI
SSI (Small Scale Integration): ViSSI (Small Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏmạch tích hợp cỡ nhỏ
MSI (Medium Scale Integration): ViMSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ trungmạch tích hợp cỡ trung
LSI (Large Scale Integration): ViLSI (Large Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớnmạch tích hợp cỡ lớn
VLSI (Very Large Scale Integration):ViVLSI (Very Large Scale Integration):Vi mạch tích hợp cỡ cực lớnmạch tích hợp cỡ cực lớn

SSI:SSI: Các cổngCác cổng logic and, or,logic and, or, xorxor, not, not
MSI:MSI: Các bộ giải mãCác bộ giải mã,, Các chốtCác chốt,, đệmđệm
LSI,VLSI:LSI,VLSI: Các bộCác bộ vivi xử lýxử lý, vi, vi điều khiểnđiều khiển,,
DSPsDSPs



CổngCổng logic ANDlogic AND

AA BB A A AND BAND B

11 11 11

00 11 00

11 00 00

00 00 00

A

B

A AND B

Cổng AND có thể có nhiều hơn 2 đầu 
vào
Trên một chip có thể có nhiều cổng 
AND



CổngCổng logic AND: IC 7408logic AND: IC 7408



CổngCổng logic AND: IC 7411logic AND: IC 7411



CổngCổng logic ORlogic OR

Cổng OR có thể có nhiều hơn 2 đầu 
vào
Trên một chip có thể có nhiều cổng 
OR

AA BB A A OR BOR B

11 11 11

00 11 11

11 00 11

00 00 00

A

B

A OR B



CổngCổng logic OR: IC 7432logic OR: IC 7432



CổngCổng logic XORlogic XOR

AA BB A A XOR BXOR B

11 11 00

00 11 11

11 00 11

00 00 00

A

B

A XOR B

Cổng XOR có thể có nhiều hơn 2 đầu 
vào
Trên một chip có thể có nhiều cổng 
XOR



CổngCổng logic NOTlogic NOT

AA NOT ANOT A

11 00

00 11

11 00

00 11

A NOT A



Đệm Đệm 3 3 trạng thái trạng thái 

cc zz
00 HiZHiZ
11 xx

cc zz
11 HiZHiZ
00 xx



Chip Chip giải mã giải mã 7413874138



Chip Chip giải mã giải mã 7413874138



Flip Flop Flip Flop kiểu kiểu DD



Flip Flop Flip Flop kiểu kiểu DD



Flip Flop Flip Flop kiểu kiểu DD



Flip Flop Flip Flop kiểu kiểu DD



Chốt Chốt 88--bit 74373bit 74373



Chốt Chốt 88--bit 74573bit 74573



IC 74244IC 74244



IC 74244IC 74244



Đệm Đệm 2 2 chiều chiều 7424574245



ĐệmĐệm 2 2 chiềuchiều 7424574245



BàiBài giảnggiảng Kỹ Kỹ thuậtthuật Vi Vi xử lýxử lý
Ngành Điện tửNgành Điện tử--Viễn thôngViễn thông
Đại học Bách khoa Đà NẵngĐại học Bách khoa Đà Nẵng

của của Hồ Hồ Viết ViệtViết Việt, , Khoa Khoa CNTTCNTT--ĐTVTĐTVT
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[2] Kỹ [2] Kỹ thuật thuật vi vi xử lý và Lập trình xử lý và Lập trình Assembly Assembly cho cho 
hệ hệ vi vi xử lýxử lý, , Đỗ Xuân TiếnĐỗ Xuân Tiến, NXB , NXB Khoa học Khoa học & & kỹ kỹ 
thuậtthuật, 2001, 2001



Chương Chương 22

Vi Vi xử lý và xử lý và Hệ Hệ thống thống vi vi xử lýxử lý
2.1 Bộ vi 2.1 Bộ vi xử lýxử lý

-- Bộ vi Bộ vi xử lý xử lý (Microprocessor) (Microprocessor) là gìlà gì??
-- Các thành phần của bộ Các thành phần của bộ vi vi xử lýxử lý
-- Ứng dụng của bộ Ứng dụng của bộ vi vi xử lýxử lý

2.2 2.2 Các họ Các họ vi vi xử lýxử lý
-- Họ x86 Họ x86 của của IntelIntel-- Luật Luật MooreMoore

-- Họ 68x Họ 68x của của MotorolaMotorola

2.3 Hệ 2.3 Hệ thống thống vi vi xử lýxử lý
-- Bộ Bộ nhớnhớ
-- Các cổng Các cổng I/OI/O
-- Bus Bus hệ thốnghệ thống: D: D--Bus, ABus, A--Bus, CBus, C--BusBus
-- Thiết kế hệ thống Thiết kế hệ thống vi vi xử lýxử lý??



2.1 Bộ vi 2.1 Bộ vi xử lýxử lý
Một bộ Một bộ vi vi xử lý là một mạch xử lý là một mạch 
tích hợp chứa hàng ngàntích hợp chứa hàng ngàn, , 
thậm chí hàng triệu thậm chí hàng triệu 
transistor (LSI, VLSI) transistor (LSI, VLSI) được được 
kết nối với nhaukết nối với nhau
Các Các transistor transistor ấy cùng nhau ấy cùng nhau 
làm việc để lưu trữ và xử lý làm việc để lưu trữ và xử lý 
dữ liệu cho phép bộ dữ liệu cho phép bộ vi vi xử lý xử lý 
có thể thực hiện rất nhiều có thể thực hiện rất nhiều 
chức năng hữu íchchức năng hữu ích
Chức năng cụ thể của một Chức năng cụ thể của một 
bộ bộ vi vi xử lý được xác định xử lý được xác định 
bằng phần mềm bằng phần mềm ((cócó thểthể lậplập
trìnhtrình đượcđược))



Bộ viBộ vi xử lýxử lý
Bộ vi Bộ vi xửxử lýlý đầuđầu tiêntiên củacủa
Intel,4004, Intel,4004, đượcđược giới thiệugiới thiệu
vàovào nămnăm 1971.1971.

4004 4004 chứachứa 2300 transistor.2300 transistor.

Bộ vi Bộ vi xửxử lýlý Pentium 4 Pentium 4 hiệnhiện
nay nay chứachứa 55 55 triệutriệu
transistor.transistor.

Bộ viBộ vi xử lý thường được sử xử lý thường được sử 
dụng trong các máydụng trong các máy vivi tínhtính
(microcomputer)(microcomputer) với vai với vai 
trò làtrò là CPU.CPU. Ngoài raNgoài ra,,
chúng còn có mặtchúng còn có mặt ởở nhiều nhiều 
thiết bị khácthiết bị khác..



Các thành phần của bộCác thành phần của bộ vi vi xử lýxử lý



ALU ALU và và Control UnitControl Unit
ALU

Thực hiện các phép toán logic (AND, OR, XOR, 
NOT) và các phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia)  
Thực hiện việc chuyển dữ liệu
Việc thực hiện lệnh thực sự diễn ra ở ALU

Control Unit
Có trách nhiệm liên quan đến việc tìm và thực hiện 
các lệnh bằng cách cung cấp các tín hiệu điều khiển 
và định thời cho ALU và các mạch khác biết phải làm 
gì và làm khi nào.



Các thanh ghi Các thanh ghi (Registers)(Registers)

Thanh ghi là nơi mà bộ vi xử lý có thể lưu trữ được
một số nhị phân (Kích cỡ của thanh ghi tính bằng bit)
Bộ vi xử lý dùng các thanh ghi để lưu trữ dữ liệu tạm 
thời trong quá trình thực hiện chương trình
Các thanh ghi có thể được truy cập bằng các câu lệnh 
ngôn ngữ máy thường được gọi là các thanh ghi người 
sử dụng có thể nhìn thấy được (có thể truy cập được)
Các thanh ghi điều khiển và các thanh ghi trạng thái 
được CU dùng để điều khiển việc thực hiện chương 
trình. Đa số các thanh ghi này người sử dụng không 
thể nhìn thấy được



2.2 C2.2 Các họ ác họ vi vi xử lýxử lý
Hiện Hiện nay, nay, có rất nhiều nhà sản xuất ra các có rất nhiều nhà sản xuất ra các 
chip vi chip vi xử lýxử lý:Intel, AMD, Motorola, Cyrix …:Intel, AMD, Motorola, Cyrix …
Thông thườngThông thường, , một họ một họ vi vi xử lý là các xử lý là các chip chip 
vi vi xử lý được sản xuất bởi một nhà sản xử lý được sản xuất bởi một nhà sản 
xuất nào đóxuất nào đó..
Trong phạm Trong phạm vi vi một họ một họ vi vi xử lýxử lý, , theo thời theo thời 
gian và theo công nghệ chế tạo có các đờigian và theo công nghệ chế tạo có các đời
((thếthế hệhệ) vi ) vi xử lý khác nhau phân biệt theo xử lý khác nhau phân biệt theo 
Độ dài Độ dài Từ Từ của chúng của chúng (bit) (bit) và tốc độ và tốc độ (Hz).(Hz).
Độ dài Độ dài Từ (Word Length) Từ (Word Length) của một của một chip vi chip vi 
xử lý là kích cỡ tối đa của các toán hạng xử lý là kích cỡ tối đa của các toán hạng 
nhị phân mà nó có thể thực hiện các phép nhị phân mà nó có thể thực hiện các phép 
toán trên đótoán trên đó..



TốcTốc độđộ củacủa họhọ vi vi xửxử lýlý x86 x86 củacủa IntelIntel
The Continuing Evolution of Intel Microprocessors
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Họ vi Họ vi xửxử lýlý x86 x86 củacủa Intel Intel 

Model Model Năm sản xuấtNăm sản xuất Số Số lượnglượng TransistorTransistor
40044004 19711971 2,3002,300
80088008 19721972 2,5002,500
80808080 19741974 5,0005,000
80868086 19781978 29,00029,000
8028680286 19821982 120,000120,000

80386™ processor80386™ processor 19851985 275,000275,000

80486™ DX processor80486™ DX processor 19891989 1,180,0001,180,000
Pentium® processorPentium® processor 19931993 3,100,0003,100,000
Pentium II processorPentium II processor 19971997 7,500,0007,500,000
Pentium III processorPentium III processor 19991999 24,000,00024,000,000
Pentium 4 processorPentium 4 processor 20002000 55,000,00055,000,000



Họ vi Họ vi xửxử lýlý x86 x86 củacủa Intel 70’sIntel 70’s
 
 4004  8008 8080 8086 
Introduced 11/15/71 4/1/72 4/1/74 6/8/78 
Clock Speeds 108KHz 200KHz 2MHz 5MHz, 8MHz, 10MHz 
Bus Width 4 bits 8 bits 8 bits 16 bits 
Number of 
Transistors 

2,300 
(10 microns) 

3,500 
(10 microns) 

6,000 
(6 microns) 

29,000 
(3 microns) 

Addressable Memory 640 bytes 16 KBytes 64 KBytes 1 MB 
Virtual Memory -- -- -- -- 
Brief Description First microcomputer 

chip, Arithmetic 
manipulation  

Data/character 
manipulation  

10X the performance 
of the 8008  

10X the performance 
of the 8080  

 



Họ vi Họ vi xửxử lýlý x86 x86 củacủa Intel 80’s Intel 80’s 

 

 80286  
Intel386TM DX 
Microprocessor 

Intel386TM SX 
Microprocessor 

Intel486TM  
DX CPU  
Microprocessor 

Introduced 2/1/82 10/17/85 6/16/88 4/10/89 
Clock Speeds 6MHz, 8MHz, 10MHz, 

12.5MHz 
16MHz, 20MHz, 
25MHz, 33MHz 

16MHz, 20MHz, 
25MHz, 33MHz 

25MHz, 33MHz, 
50MHz 

Bus Width 16 bits 32 bits 16 bits 32 bits 
Number of 
Transistors 

134,000 
(1.5 microns) 

275,000 
(1 micron) 

275,000 
(1 micron) 

1.2 million 
(1 micron) 
(.8 micron with 50MHz) 

Addressable Memory 16 megabytes 4 gigabytes 16 megabytes 4 gigabytes 
Virtual Memory 1 gigabyte 64 terabytes 64 terabytes 64 terabytes 
Brief Description 3-6X the performance 

of the 8086  
First X86 chip to 
handle 32-bit data sets  

16-bit address bus 
enabled low-cost 32-bit 
processing  

Level 1 cache on chip  

 



Họ vi Họ vi xửxử lýlý x86 x86 củacủa Intel 90’sIntel 90’s

 

 
Intel486TM SX 
Microprocessor 

Pentium® 
Processor 

Pentium® Pro 
Processor 

Pentium® II 
Processor  

Introduced 4/22/91 3/22/93 11/01/95 5/07/97 
Clock Speeds 16MHz, 20MHz, 

25MHz, 33MHz 
60MHz,66MHz 150MHz, 166MHz, 

180MHz, 200MHz 
200MHz, 233MHz, 
266MHz, 300MHz 

Bus Width 32 bits 64 bits 64 bits 64 bits 
Number of 
Transistors 

1.185 million  
(1 micron) 

3.1 million  
(.8 micron) 

5.5 million  
(0.35 micron) 

7.5 million 
(0.35 micron) 

Addressable Memory 4 gigabytes 4 gigabytes 64 gigabytes 64 gigabytes 
Virtual Memory 64 terabytes 64 terabytes 64 terabytes 64 terabytes 
Brief Description Identical in design to 

Intel486TM DX but 
without math 
coprocessor 

Superscalar 
architecture brought 
5X the performance of 
the 33-MHz Intel486TM 
DX processor 

Dynamic execution 
architecture drives 
high-performing 
processor 

Dual independent bus, 
dynamic execution, 
Intel MMXTM 
technology 

 





2.3 Hệ 2.3 Hệ thống thống vi vi xử lýxử lý



Luật Luật Moore Moore 

Dr. Gordon E. Moore, Chairman Emeritus of Intel Corporation, dự đoán rằng 
Cứ một năm rưỡi thì số lượng transistor được tích hợp trên chip vi xử lý tăng gấp đôi



2.3 Hệ 2.3 Hệ thống thống vi vi xử lý xử lý 

Microprocessor

MEMORY I/O Ports

Data Bus

Control Lines (Control Bus)

Address Bus

Sơ đồ khối chức năng của một hệ thống vi xử lý



Hệ Hệ thống thống vi vi xử lý xử lý 
Gồm Gồm 3 3 khối chức năngkhối chức năng: Vi : Vi xử lýxử lý, Bộ , Bộ nhớnhớ, , 
Các cổng Các cổng I/OI/O
Bộ Bộ nhớ được thực hiện bằng các nhớ được thực hiện bằng các chip chip nhớ nhớ 
bán dẫn bán dẫn ROM ROM hoặc hoặc RWM, RWM, là nơi lưu trữ là nơi lưu trữ 
chương trình và dữ liệuchương trình và dữ liệu. . Đối vớiĐối với vi vi xử lýxử lý, , 
bộ nhớ là một tập hợp các bộ nhớ là một tập hợp các ô ô nhớ phân biệt nhớ phân biệt 
theo địa chỉ của chúngtheo địa chỉ của chúng..
Các cổng Các cổng I/O I/O được thực hiện bằng các được thực hiện bằng các chip chip 
MSI MSI hoặc hoặc LSI, LSI, là phần mạch giao tiếp giữa là phần mạch giao tiếp giữa 
vi vi xử lý với các thiết bị xử lý với các thiết bị I/O. Bộ vi I/O. Bộ vi xử lý xử lý 
cũng phân biệt các cổng cũng phân biệt các cổng I/O I/O theo địa chỉ theo địa chỉ 
của chúngcủa chúng..



Hệ Hệ thống thống vi vi xử lý xử lý 
3 3 khối chức năngkhối chức năng: Vi : Vi xử lýxử lý, Bộ , Bộ nhớnhớ, , Các Các 
cổng cổng I/O I/O của một hệ thống của một hệ thống vi vi xử lý trao xử lý trao 
đổi tín hiệu với nhau thông đổi tín hiệu với nhau thông qua Bus qua Bus hệ hệ 
thốngthống..
Bus Bus hệ thống là một tập hợp các đường hệ thống là một tập hợp các đường 
truyền dẫn dùng chungtruyền dẫn dùng chung, , bao gồmbao gồm: Bus : Bus địa địa 
chỉ chỉ (A(A--Bus), Bus Bus), Bus dữ liệu dữ liệu (D(D--Bus) Bus) và và Bus Bus 
điều khiển điều khiển (C(C--Bus)Bus)
Các tín hiệu địa chỉ di chuyển trên Các tín hiệu địa chỉ di chuyển trên AA--Bus Bus 
theo hướng từ theo hướng từ vi vi xử lý đến xử lý đến Bộ Bộ nhớ và các nhớ và các 
cổng cổng I/O. Số I/O. Số lượng đường truyền dẫn của lượng đường truyền dẫn của 
AA--Bus (Bus (gọi làgọi là ĐộĐộ rộngrộng củacủa AA--Bus) Bus) tính tính 
bằng bằng bit, bit, phản ánh khả năng quản lý bộ phản ánh khả năng quản lý bộ 
nhớ của nhớ của chip vi chip vi xử lýxử lý..



Hệ Hệ thống thống vi vi xử lý xử lý 
Các tín hiệu dữ liệu di chuyển trên Các tín hiệu dữ liệu di chuyển trên DD--Bus Bus 
theo cả theo cả 22 hướng từ hướng từ vi vi xử lý đến xử lý đến Bộ Bộ nhớ và nhớ và 
các cổng các cổng I/O I/O vàvà ngượcngược lạilại ((mỗi lúcmỗi lúc mộtmột
hướnghướng). Số ). Số lượng đường truyền dẫn của lượng đường truyền dẫn của DD--
Bus (Bus (gọi làgọi là ĐộĐộ rộngrộng củacủa DD--Bus) Bus) tính bằng tính bằng 
bit, bit, phản ánh một phần tốc độ trao đổi dữ phản ánh một phần tốc độ trao đổi dữ 
liệu củaliệu của chip vi chip vi xử lýxử lý vớIvớI cáccác khối chứckhối chức
năngnăng kháckhác..
Đa số các tín hiệu trên Đa số các tín hiệu trên CC--Bus Bus là các tín là các tín 
hiệu điều khiển riêng lẽhiệu điều khiển riêng lẽ, , có tín hiệu xuất có tín hiệu xuất 
phát từ phát từ vi vi xử lýxử lý, , có tín hiệu đi vào có tín hiệu đi vào vi vi xử lýxử lý. . 
Vi Vi xử lý sử dụng các tín hiệu này để điều xử lý sử dụng các tín hiệu này để điều 
khiển hoạt động và nhận biết trạng thái khiển hoạt động và nhận biết trạng thái 
của các khối chức năng kháccủa các khối chức năng khác..



ThiếtThiết kếkế phần cứng của hệ thống phần cứng của hệ thống vi vi xử lýxử lý
Thiết kế bộ nhớ cho hệ thống Thiết kế bộ nhớ cho hệ thống vi vi xử lýxử lý: : 
Ghép nối các Ghép nối các chip chip nhớ bán dẫn sẵn có vớinhớ bán dẫn sẵn có với
bus bus hệ thống sao cho khi bộ hệ thống sao cho khi bộ vi vi xử lý truy xử lý truy 
cập bộ nhớ thì không xảy ra xung đột giữa cập bộ nhớ thì không xảy ra xung đột giữa 
các các chip chip nhớ với nhau và không xung đột nhớ với nhau và không xung đột 
với các với các chip chip dùng làm cổng dùng làm cổng I/OI/O
Tương tựTương tự,, Thiết kế các cổng Thiết kế các cổng I/O I/O cho hệ cho hệ 
thốngthống vivi xử lýxử lý:: Ghép nối cácGhép nối các chip MSI chip MSI hoặc hoặc 
LSI LSI thường dùng làm cổng thường dùng làm cổng I/O I/O vớivới busbus hệ hệ 
thống sao cho khi bộthống sao cho khi bộ vivi xử lý truy cập các xử lý truy cập các 
thiết bị thiết bị I/O I/O thì không xảy ra xung đột giữa thì không xảy ra xung đột giữa 
cáccác chip chip đó với nhau và không xung đột đó với nhau và không xung đột 
với cácvới các chipchip dùng làm bộ nhớdùng làm bộ nhớ



ThiếtThiết kếkế phần mềm của hệ thống phần mềm của hệ thống vi vi xử lýxử lý
Viết chương trình điều khiển hoạt động của Viết chương trình điều khiển hoạt động của 
hệ thống phần cứng theo chức năng mong hệ thống phần cứng theo chức năng mong 
muốn muốn ((thườngthường dùngdùng ngônngôn ngữngữ Assembly Assembly 
củacủa chip vi chip vi xửxử lýlý dùng trong hệdùng trong hệ thốngthống))
Dịch chương trình đã viết Dịch chương trình đã viết sang sang ngôn ngữ ngôn ngữ 
máy sử dụng các chương trình dịch thích máy sử dụng các chương trình dịch thích 
hợphợp
Nạp chương trình ngôn ngữ máy vào bộ Nạp chương trình ngôn ngữ máy vào bộ 
nhớ của hệ thống nhớ của hệ thống vi vi xử lýxử lý
Kiểm tra hoạt động của hệ thống và thực Kiểm tra hoạt động của hệ thống và thực 
hiện các hiệu chỉnh nếu cần thiếthiện các hiệu chỉnh nếu cần thiết
Có thể nhờ sự trợ giúp của các chương Có thể nhờ sự trợ giúp của các chương 
trình mô phỏng trên máy tínhtrình mô phỏng trên máy tính



Bay giảng Kỹ thuật Vi xử lý
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[1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo 
dục, 1997
[2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho 
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Chương 3
Vi xử lý 8088-Intel

3.1 Kiến trúc và hoạt động của 8088
- Nguyên lý hoạt động
- Sơ đồ khối chức năng

3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088
3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ
3.4 Mô tả tập lệnh Assembly



Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh
Tìm và copy 
các byte lệnh từ bộ nhớ

Giải mã lệnhTạo ra các tín hiệu điều khiển
để thực hiện lệnh

Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý



Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy

• Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải 
mã lệnh và thực hiện 1 lệnh

• Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác 
nhau là khác nhau

• Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số
nguyên lần chu kỳ máy

• Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số
hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý



3.1 Kiến trúc và Hoạt động của 8088



Đơn vị giao tiếp Bus - BIU

• Phát các tín hiệu địa chỉ đến bộ nhớ và các 
cổng I/O thông qua A-Bus

• Đọc mã lệnh từ bộ nhớ thông qua D-Bus
• Đọc dữ liệu từ bộ nhớ thông qua D-Bus
• Ghi dữ liệu vào bộ nhớ thông qua D-Bus
• Đọc dữ liệu từ các cổng I thông qua D-Bus
• Ghi dữ liệu ra các cổng O thông qua D-Bus



Đơn vị thực hiện - EU

• Bao gồm CU và ALU
• CU : Giải mã lệnh để tạo ra các tín hiệu 
điều khiển nhằm thực hiện lệnh đã được 
giải mã

• ALU: thực hiện các thao tác khác nhau đối 
với các toán hạng của lệnh



Tổ chức của microprocessor

ALU
BIU

Control

Control
registers

General
purpose
registers

Status
Registers

Control

Data

Address

CPU



Xử lý lệnh của các vi xử lý trước 8086/8088

• Một thủ tục đơn giản gồm 3 bước:
– Lấy lệnh từ bộ nhớ
– Giải mã lệnh
– Thực hiện lệnh

• Lấy các toán hạng từ bộ nhớ (nếu có)
• Lưu trữ kết quả

Fetch
1

Decode
1

Execute
1

Fetch
2

Decode
2

Execute
2

…...

Busy Idle Busy …...Busy Idle Busy

Microprocessor

Bus



Cơ chế Pipelining

P ip e lin in g

B u s  F e tc h
1

F e tc h
2

F e tc h
3

F e tc h
4

S to re
1

F e tc h
5

… ...F e tc h
6

F e tc h
7

L o a d
2

In s tru c tio n  
U n it

D e c o d e
1

D e c o d e
2

D e c o d e
3

D e c o d e
4

Id le

D e c o d e
5

… ...D e c o d e
6

Id le D e c o d e
7

E x e c .
1

E x e c .
2

E x e c .
3

E x e c .
4

Id le

Id le E x e c .
5

E x e c .
6

E x e c .
7

Id le E x e c u tio n
U n it

M e m o ry  re q u e s t M e m o ry  re q u e s t



3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088
8088 có 14 thanh ghi 16-bit



Cấu trúc thanh ghi của họ x86

Accumulator

EAX

AH AL
AX

Base

EBX

BH BL
BX

Count

ECX

CH CL
CX

Data

EDX

DH DL
DX

General Purpose

Instr Pointer
EIP

IP

Flags
EFLAG

FLAG

Special Registers

Stack Segment

Code SegmentCS

Data SegmentDS

Extra SegmentES

SS

FS

GS

Segment Registers

Stack Pointer
ESP

SP

Base Pointer
EBP

BP

Dest Index
EDI

DI

Source Index
ESI

SI

Index Registers



Cấu trúc thanh ghi 8086/8088

AH
BH
CH
DH

AL
BL
CL
DL

07 07

015

IP
SP
BP
SI
DI

Accumulator
Base

Counter
Data

CS
DS
SS
ES

015

Code Segment
Data Segment

Stack Segment
Extra Segment

Instruction Pointer
Stack Pointer
Base Pointer
Source Index

Destination Index

}

}
}

AX
BX
CX
DX



AH
BH
CH
DH

AL
BL
CL
DL

07 07

Accumulator
Base

Counter
Data

AX
BX
CX
DX

- Có thể truy cập như các thanh ghi 8-bit
- Lưu trữ tạm thời dữ liệu để truy cập nhanh hơn 
và tránh khỏi phải truy cập bộ nhớ
- Có công dụng đặc biệt đối với một số câu lệnh

Các thanh ghi đa năng



Các thanh ghi segment

CS
DS
SS
ES

015

Code Segment
Data Segment

Stack Segment
Extra Segment

- Lưu trữ địa chỉ segment của một ô nhớ cần truy cập
- Kết hợp với các thanh ghi offset nhất định 



- Lưu trữ địa chỉ offset của một ô nhớ cần truy cập
- Kết hợp với các thanh ghi segment nhất định 

Các thanh ghi offset
IP
SP
BP
SI
DI

Instruction Pointer
Stack Pointer
Base Pointer
Source Index

Destination Index



x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF
015

Thanh ghi cờ

- Không phải tất cả các bit đều được sử dụng
- Mỗi bit được sử dụng được gọi là một cờ
- Các cờ đều có tên và có thể được Lập/Xoá
riêng lẽ
- Bao gồm các cờ trạng thái và các cờ điều 
khiển



Flags register

8086, 8088, 801868086, 8088, 80186

8028680286

80386, 80486DX80386, 80486DX

80486SX80486SX

AC AC (Alignment check)(Alignment check)
(VM)(VM) Virtual modeVirtual mode

(RF)(RF) ResumeResume

(NT)(NT) Nested taskNested task
(IOPL)(IOPL) Input/output Input/output 

privilege levelprivilege level
(O)(O) OverflowOverflow
(D)(D) DirectionDirection

(I)(I) InterruptInterrupt
(T)(T) TraceTrace
(S)(S) SignSign
(Z)(Z) ZeroZero

(A)(A) Auxiliary CarryAuxiliary Carry
(P)(P) ParityParity
(C)(C) CarryCarry



3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ

- Bộ nhớ được xem là một tập hợp các ô nhớ
- Mỗi ô nhớ được nhận dạng bằng một Địa chỉ
vật lý duy nhất 20-bit
- Trong hoạt động truy cập một ô nhớ, Địa chỉ
vật lý của nó được tạo ra từ hai giá trị 16-bit: 
Địa chỉ segment và Địa chỉ Offset
- Địa chỉ logic = Địa chỉ segment:Địa chỉ offset



Mối liên hệ giữa ĐCVL và ĐCLG
A=Bus

0000Thanh ghi offset. Thanh ghi Segment 

Địa chỉ vật lý

00

0

1515

19



3.4 Mô tả tập lệnh Assembly của 
8086/8088

- Khuôn dạng: Mnemonics Các toán hạng
- Nhóm lệnh chuyển số liệu
- Nhóm lệnh số học
- Nhóm lệnh logic
- Nhóm lệnh Rẽ nhánh
- Nhóm lệnh thao tác string
- Nhóm lệnh hỗn hợp



Nhóm lệnh chuyển số liệu 
Data Transfer Instructions 

-Chuyển số liệu (sao chép số liệu) từ vị trí này 
sang vị trí khác
- Nguồn số liệu không thay đổi
- Đich sẽ có giá trị như giá trị của Nguồn
- Các lệnh chuyển số liệu không ảnh hưởng đến 
các cờ trạng thái trên thanh ghi cờ
- Một số lệnh tiêu biểu: MOV, XCHG



Data Transfer Instructions -
MOV

Khuôn dạng: MOV Đích,Nguồn- Tác dụng: (Đích) (Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Một số lưu ý đối với MOV

- Đích và Nguồn phải có cùng kích cỡ
- Đích và Nguồn không thể đồng thời 
thuộc bộ nhớ
- Nếu Đích là một thanh ghi segment 
của VXL thì Nguồn không thể là một 
giá trị cụ thể (nói cách khác, không thể
nạp giá trị trực tiếp cho một thanh ghi
segment bằng lệnh MOV)



Data Transfer Instructions - XCHG
Khuôn dạng: XCHG T/h1,T/h2

- Tác dụng: (T/h1) (T/h2)
- T/h1: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- T/h2: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)



Một số lưu ý đối với XCHG

- T/h1 và T/h2 phải có cùng kích cỡ
- T/h1 và T/h2 không thể đồng thời 
thuộc bộ nhớ
- T/h1 và T/h2 không thể là các thanh 
ghi segment



Các mode địa chỉ
- Khi thực hiện lệnh, VXL sẽ thực hiện những 
thao tác nhất định trên số liệu, các số liệu này 
được gọi chung là các toán hạng.
- Các toán hạng trong một câu lệnh có thể là một 
phần của câu lệnh (ở dạng mã máy), có thể nằm 
ở một thanh ghi của VXL hoặc ở Bộ nhớ
-Cách xác định toán hạng trong các câu lệnh 
được gọi là các mode (định) địa chỉ



Các mode địa chỉ
- Mode địa chỉ thanh ghi: MOV AX,BX
- Mode địa chỉ tức thì: MOV AL,55h
- Các mode địa chỉ bộ nhớ: Các cách thức xác 
định địa chỉ vât lý của toán hạng nằm trong bộ
nhớ:

Mode địa chỉ trực tiếp
Các mode địa chỉ gián tiếp …



Mode địa chỉ trực tiếp 
(Direct Addressing Mode)



Mode địa chỉ gián tiếp thanh ghi
(Register Indirect Addressing Mode)



Mode địa chỉ cơ sở-chỉ số
(Based-Indexed Addressing Mode)



Nhớ các mode địa chỉ bộ nhớ như thế nào?

• Tất cả bắt đầu trong bảng sau đây:

• Lấy ra 0 hoặc 1 phần tử từ mỗi cột
• (Không lấy 2 phần tử từ một cột)
• Phải lấy ít nhất 1 phần tử từ bảng

BX

BP

SI

DI D
IS

P



Các ví dụ

89 D8 MODEOPMove to AX the 16-bit value in BXMOV AX, BX Register

Memory ContentsCommentInstruction Addressing 
Mode

89 F8 MODEOPMove to AX the 16-bit value in DIMOV AX, DI Register

88 C4 MODEOPMove to AL the 8-bit value in AXMOV AH, AL Register

B4 12 DATA8OPMove to AH the 8-bit value 12HMOV AH, 12h Immediate

B8 34 DATA16OPMove to AX the value 1234hMOV AX, 1234h Immediate

B8 lsb msb DATA16OP
Move to AX the constant defined as 
CONSTMOV AX, CONST Immediate

B8 lsb msb DATA16OP
Move to AX the address or offset of 
the variable XMOV AX, X Immediate

A1 34 12 DISP16OP
Move to AX the value at memory 
location 1234hMOV AX, [1234h] Direct

A1 lsb msb DISP16OP
Move to AX the value in memory 
location DS:XMOV AX, [X] Direct



Các ví dụ

A3 lsb msb DATA16OP
Move to the memory location 
pointed to by DS:X the value in AXMOV [X], AX Direct

Memory ContentsCommentInstruction Addressing 
Mode

8B 05 MODEOP
Move to AX the 16-bit value pointed 
to by DS:DIMOV AX, [DI] Indexed

89 05 MODEOP
Move to address DS:DI the 16-bit 
value in AXMOV [DI], AX Indexed

8B 07 MODEOP
Move to AX the 16-bit value pointed 
to by DS:BXMOV AX, [BX] Register 

Indirect

89 07 MODEOP
Move to the memory address DS:BX 
the 16-bit value stored in AXMOV [BX], AX Register 

Indirect

89 46 MODEOP
Move to memory address SS:BP
the 16-bit value in AXMOV [BP], AX Register 

Indirect

8B 87 lsb msb MODEOP
Move to AX the value in memory at 
DS:BX + TABMOV AX, TAB[BX] Register 

Relative

89 87 lsb msb DISP16OP
Move value in AX to memory 
address DS:BX + TABMOV TAB[BX], AX Register 

Relative

8B 01 MODEOP
Move to AX the value in memory at 
DS:BX + DIMOV AX, [BX + DI] Base Plus 

Index

DISP16

MODE



Các ví dụ

89 01 MODEOP
Move to the memory location 
pointed to by DS:X the value in AXMOV [BX + DI], AX Base Plus 

Index

Memory ContentsCommentInstruction Addressing 
Mode

8B 81 34 12 MODEOP
Move word in memory location 
DS:BX + DI + 1234h to AX registerMOV AX, [BX + DI + 1234h] Base Rel

Plus Index DISP16

C7 81 34 12 78 56Move immediate value 5678h to 
memory location BX + DI + 1234h

MOV word [BX + DI + 
1234h], 5678h

Base Rel
Plus Index



Mã máy
Một lệnh có thể dài từ1 đến 6 byte

• Byte 1 gồm:

– Opcode  (6 bit) xác định phép toán cần thực hiện

– Bit D xác định toán hạng ở REG của Byte 2 là nguồn hay đích:

1: Đích

0: Nguồn

– Bit W xác định kích cỡ của toán hạng là 8 bit hay 16 bit

0: 8 bit

1: 16 bit

• Byte 2 gồm:Mode field (MOD), Register field (REG)

Register/memory field (R/M field)



Anatomy of an instruction

• Opcode contains the type of instruction we 
execute plus two special bits, D and W

• The mode byte is used only in instructions that 
use register addressing modes and encodes the 
source and destination for instructions with two 
operands

• D stands for direction and defines the data flow 
of the instruction
– D=0, data flows from REG to R/M
– D=1, data flows from R/M to REG 

• W stands for the size of data
– W=0, byte-sized data
– W=1, word (in real mode) or double-word sized (in 

protected mode)

D W

OPCODE

MOD R/MREG

Opcode Mode Displacement Data/Immediate



Anatomy of an instructionAnatomy of an instruction

•• MOD field specifies the addressing modeMOD field specifies the addressing mode
•• 00 00 –– no displacementno displacement
•• 01 01 –– 88--bit displacement, sign extendedbit displacement, sign extended
•• 10 10 –– 1616--bit displacementbit displacement
•• 11 11 –– R/M is a register, register addressing modeR/M is a register, register addressing mode
•• If MOD is 00,01, or 10, the R/M field selects one of If MOD is 00,01, or 10, the R/M field selects one of 

the memory addressing  modesthe memory addressing  modes

D W

OPCODE

MOD R/MREG

Opcode Mode Displacement Data/Immediate



Registers in the REG and R/M 
fields

Code W=0 (Byte) W=1 (Word) W=1 (DWord)

000 AL AX EAX

001 CL CX ECX

010 DL DX EDX

011 BL BX EBX

100 AH SP ESP

101 CH BP EBP

110 DH SI ESI

111 BH DI EDI



Example

• Consider the instruction 8BECh
• 1000 1011 1110 1100 binary
• Opcode 100010 -> MOV
• D=1 data goes from R/M to REG
• W=1 data is word-sized
• MOD=11, register addressing
• REG=101 destination, R/M=100 

source
• MOV BP, SP

Code W=0 W=1 W=1
000 AL AX EAX
001 CL CX ECX
010 DL DX EDX
011 BL BX EBX
100 AH SP ESP
101 CH BP EBP
110 DH SI ESI
111 BH DI EDI



Displacement addressing
• If MOD is 00, 01, or 10 R/M has an entirely 

different meaning
R/M Code Function

000 DS:BX+SI

001 DS:BX+DI

010 SS:BP+SI

011 SS:BP+DI

100 DS:SI

101 DS:DI

110 SS:BP

111 DS:BX

00

MOD

01

FUNCTION

10

11

No displacement

8-bit sign-extended displacement

16-bit displacement

R/M is a register (register addressing mode)

Examples:Examples:

If MOD=00 and R/M=101 mode is [DI]If MOD=00 and R/M=101 mode is [DI]

If MOD=01 and R/M=101 mode is If MOD=01 and R/M=101 mode is 
[DI+33h][DI+33h]

If MODE=10 and R/M=101 modes is If MODE=10 and R/M=101 modes is 
[DI+2233h][DI+2233h]



Example

• Instruction 8A15h
• 1000 1010 0001 0101
• Opcode 100010 -> MOV 
• D=1, data flows from R/M to REG
• W=0, 8-bit argument
• MOD=00 (no displacement)
• REG=010 (DL)
• REG=101 ([DI] addressing mode)
• MOV DL, [DI]

Code W=0 W=1 W=1
000 AL AX EAX
001 CL CX ECX
010 DL DX EDX
011 BL BX EBX
100 AH SP ESP
101 CH BP EBP
110 DH SI ESI
111 BH DI EDI

R/M Code Function

000 DS:BX+SI

001 DS:BX+DI

010 SS:BP+SI

011 SS:BP+DI

100 DS:SI

101 DS:DI

110 SS:BP

111 DS:BX



Direct Addressing Mode

• MOD is always 00
• R/M is always 110
• REG encodes the register to/from we take 

data as usual
• Third byte contains the lower-order  bytes 

of the displacement, fourth byte contains the 
high order byte of the displacement



Direct Addressing

• Example: 8816 00 10
• 1000 1000 0001 0110 0000 0000 0001 0000
• Opcode 100010 -> MOV
• W=0 (byte-sized data)
• D=0 data flows from REG
• MOD 00, REG=010 (DL), R/M=110
• Low-order byte of displacement 00
• High-order byte of displacement 10
• MOV [1000h], DL

Code W=0 W=1 W=1
000 AL AX EAX
001 CL CX ECX
010 DL DX EDX
011 BL BX EBX
100 AH SP ESP
101 CH BP EBP
110 DH SI ESI
111 BH DI EDI



Segment MOV instructions

• Different opcode 100011
• Segments are selected by setting the REG 

field
REG Code Segment reg.

000 ES

001 CS

010 SS

011 DS

100 FS

101 GS

Example MOV BX, CSExample MOV BX, CS

Opcode Opcode 1000110010001100

MOD=11 (register addressing)MOD=11 (register addressing)

REG=001 (CS)REG=001 (CS)

R/M=011 (BX)R/M=011 (BX)

8CCB8CCB



Mã máy
REG xác định thanh ghi cho toán hạng thứ nhất



Mã máy
MOD và R/M cùng nhau xác định toán hạng thứ hai



Mã máy
MOD và R/M cùng nhau xác định toán hạng thứ hai



Ví dụ
Mã hoá lệnh MOV BL,AL
• Opcode đối với MOV là 100010

• Ta mã hoá AL sao cho AL là toán hạng nguồn:

– D = 0 (AL là toán hạng nguồn)

• W bit = 0 (8-bit)

• MOD = 11 (register mode)

• REG = 000 (mã của AL)

• R/M = 011 (mã của BL)

Kết quả:: 10001000 11000011 = 88 C3



Nhóm lệnh Số học
• Bên cạnh tác dụng, cần chú ý đến ảnh hưởng của 

lệnh đối với các cờ trạng thái
• Các lệnh số học th/thường: ADD, SUB, …
• Các lệnh số học khác: CMP. NEG, INC, DEC, …
• Ảnh hưởng đến các cờ trạng thái

– CF 
– OF          Phụ thuộc vào quá trình thực hiện phép toán
– AF

– ZF = 1  nếu Kết quả bằng 0
– SF = 1  nếu MSB của Kết quả = 1
– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn



Arithmetic Instructions - ADD
Khuôn dạng: ADD Đích,Nguồn

- Tác dụng: (Đích) (Đích)+(Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Ảnh hưởng của ADD
– ZF = 1 nếu Kết quả bằng 0
– SF = 1 nếu MSB của Kết quả = 1
– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn

• CF được lập nếu tràn không dấu (có nhớ từ
MSB)

• OF được lập nếu tràn có dấu:
- Có nhớ từ MSB, Không có nhớ vào MSB
- Có nhớ vào MSB, Không có nhớ từ MSB

• AF được lập nếu có nhớ từ nibble thấp vào 
nibble cao (từ bit 3 vào bit 4)



Các cờ trên thanh ghi cờ

• Các bit nhất định trên thanh ghi cờ điều 
khiển hoạt động hoặc phản ánh trạng thái 
của vi xử lý
– Các cờ điều khiển (TF, IF, DF)

• Quyết định cách đáp ứng của vi xử lý trong các tình 
huống nhất định

– Các cở trạng thái (CF, PF, AF, ZF, SF, OF)
• Bị ảnh hưởng bởi các phép toán nhất định
• Phục vụ cho các lệnh có điều kiện



Các cờ điều khiển

• DF - Direction flag (Cờ hướng)
– DF = 1: huớng xuống
– DF = 0: hướng lên

• IF – Interrupt flag (Cờ ngắt)
– IF = 1: cho phép ngắt ngoài
– IF = 0: cấm ngắt ngoài (đối với ngắt che được)

• TF - Trace flag
– TF = 1: vi xử lý thực hiện từng lệnh một



Các cờ trạng thái

• Carry
– carry or borrow at 

MSB in add or subtract
– last bit shifted out

• Parity
– low byte of result has 

even parity

• Auxiliary
– carry or borrow at bit 3

• Zero
– result is 0

• Sign
– result is negative

• Overflow
– signed overflow 

occurred during add or 
subtract



(Signed) Overflow

• Can only occur when adding numbers of the 
same sign (subtracting with different signs)

• Detected when carry into MSB is not equal 
to carry out of MSB
– Easily detected because this implies the result 

has a different sign than the sign of the 
operands

• Programs can ignore the Flags!



Signed Overflow Example
10010110

+ 10100011
00111001

Carry in = 0, Carry out = 1
Neg+Neg=Pos
Signed overflow occurred
OF = 1 (set)

00110110
+ 01100011
10011001

Carry in = 1, Carry out = 0
Pos+Pos=Neg
Signed overflow occurred
OF = 1 (set)



Examples of No Signed 
Overflow

10010110
+ 01100011

11111001

Carry in = 0, Carry out = 0
Neg+Pos=Neg
No Signed overflow occurred
OF = 0 (clear)

10010110
+ 11110011
10001001

Carry in = 1, Carry out = 1
Neg+Neg=Neg
No Signed overflow occurred
OF = 0 (clear)



Unsigned Overflow

• The carry flag is used 
to indicate if an 
unsigned operation 
overflowed

• The processor only 
adds or subtracts - it 
does not care if the 
data is signed or 
unsigned!

10010110
+ 11110011
10001001

Carry out = 1
Unsigned overflow occurred
CF = 1 (set)



DEBUG's Register Display
-R
…000 SP=0010 BP=0000 SI=0000 DI=0000
…00F IP=004F NV UP DI PL NZ NA PO NC

• The state of the Flags are shown in line 2
• OV/NV: (no)oVerflow DN/UP: direction
• EI/DI: En(Dis)abled Interrupts
• NG/PL: sign ZR/NZ: (not)Zero
• AC/NA: (no)Auxiliary PE/PO: Even/Odd
• CY/NC: (no)Carry (set/clear)



Arithmetic Instructions - SUB
Khuôn dạng: SUB Đích,Nguồn

- Tác dụng: (Đích) (Đích)-(Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Ảnh hưởng của SUB
– ZF = 1 nếu Kết quả bằng 0
– SF = 1 nếu MSB của Kết quả = 1
– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn

• CF được lập nếu tràn không dấu (có mượn vào
MSB)

• OF được lập nếu tràn có dấu:
- Có mượn từ MSB, Không có mượn từ MSB
- Có mượn từ MSB, Không có mượn vào MSB

• AF được lập nếu có mượn từ nibble cao vào 
nibble thấp (từ bit 4 vào bit 3)



Arithmetic Instructions - CMP
Khuôn dạng: CMP Đích,Nguồn
- Tác dụng: (Đích)-(Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Arithmetic Instructions – INC, DEC, 
NEG

• INC T/h
• Trong đó: T/h có thể là các thanh ghi hoặc vị trí nhớ
• Tác dụng: (T/h) (T/h)+1

• DEC T/h
• Trong đó: T/h có thể là các thanh ghi hoặc vị trí nhớ
• Tác dụng: (T/h) (T/h)-1
• Lưu ý: Các lệnh INC và DEC không ảnh hưởng đến cờ CF
• Lệnh NEG  T/h: Đảo dấu của T/h (Lấy bù 2)
• Lệnh NEG sẽ lập cờ OF nếu giá trị của T/h là giá trị âm 

nhất trong dải giá trị của các số có dấu tương ứng



Nhóm lệnh Logic
• Cần chú ý đến ảnh hưởng của lệnh đối với các cờ

trạng thái
• Các lệnh logic th/thường: NOT, AND, OR, XOR

NOT A: ~A
AND A,B: A &= B
OR A,B   :        A |= B
XOR A,B:         A ^= B
• NOT không ảnh huởng đến các cờ trạng thái.
• Các lệnh khác:

– CF = 0
– OF = 0
– ZF = 1  nếu Kết quả bằng 0
– SF = 1  nếu MSB của Kết quả = 1
– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn
– AF không xác định



Một số ví dụ

1100 1010
NOT AL

AL

0011 0101AL

AL
BL

0011 0101
0110 1101

AND AL, BL
0010 0101AL

AL
BL

0011 0101
0110 1101

OR AL, BL
0111 1101AL

AL
BL

0011 0101
0110 1101

XOR AL, BL
0101 1000AL

AL
BL

0011 0101
0000 1111

AND AL, BL
0000 0101AL

AL
BL

0011 0101
0000 1111

OR AL, BL
0011 1111AL



Một số ứng dụng
• Bài toán Xoá bit: Xoá một bit nào đó của 

một toán hạng mà không làm ảnh hưởng đến 
các bit còn lại của toán hạng đó

• Bài toán Kiểm tra bit: Xác định một bit nào 
đó của một toán hạng là bằng 0 hay 1 (thông
qua giá trị của một cờ trạng thái)

• Bài toán Lập bit: Lập một bit nào đó của 
một toán hạng mà không làm ảnh hưởng đến 
các bit còn lại của toán hạng đó



Nhóm lệnh logic
• Các lệnh logic khác: Lệnh TEST, Các lệnh dịch 

(Shift) và Các lệnh quay (Rotate)
• Lệnh TEST chỉ khác lệnh AND là không giữ lại 

kết quả của phép toán
• Các lệnh dịch và Các lệnh quay đều có hai khuôn 

dạng:
Khuôn dạng 1: Mnemonic Toán hạng,1
Khuôn dạng 2: Mnưmonic Toán hạng,CL

• Tác dụng của một câu lệnh theo khuôn dang 2 
giống như tác dụng liên tiếp của N câu lệnh tương 
ứng theo khuôn dạng 1, với N là giá trị của thanh 
ghi CL 



Các lệnh Dịch trái: SHL, SAL

0

RegisterCF



Shift right SHRShift right SHR

Register CF

0



Shift right SAR

Register CF



Rotate through Carry L/R
(Quay trái/phải thông qua carry)

RCL

RCR



Rotate left/right Rotate left/right 
((Quay Quay trtrááii//phphảải khôngi không qua carryqua carry))

ROL

ROR



Nhóm lệnh rẽ nhánh

• Làm thay đổi trật tự thực hiện lệnh bình thường 
của vi xử lý

• Lệnh nhảy không điều kiện: JMP
• Các lệnh nhảy có điều kiện: Jxxx
• Lệnh lặp: LOOP và các biến thể của nó
• Các lệnh có liên quan đến Chương trình con:

- CALL (gọi chương trình con)
- RET (trở về chương trình gọi)

• Các lệnh có liên quan đến Chương trình con phục vụ ngắt
- INT (gọi chương trình con phục vụ ngắt - Gọi ngắt)
- IRET (quay về chương trình gọi ngắt)



Lệnh nhảy không điều kiện

• JMP nhãn
– Nhảy gần: E9 xx xx (3 byte)
– Nhảy ngắn: EB xx (2 byte)
– Nhảy xa: EA xx xx xx xx (5 byte)

• Nhãn: tên do ngườI lập trình tự đặt ra theo qui tắc đặt tên 
của Assembler  và có thể đặt vào trước một câu lệnh bất kỳ 
trong chương trình cùng với dấu :

nhãn: Câu lệnh cần thực hiện

• Nhãn sẽ được dịch thành địa chỉ
• Khoảng cách nhảy: Khoảng cách đại số (có dấu) từ lệnh 

nhảy đến lệnh cần thực hiện



Cơ chế thực hiện lệnh nhảy

• Các lệnh nhảy ngắn và gần chỉ làm thay đổi 
giá trị của thanh ghi IP
– Lệnh nhảy ngắn cộng khoảng cách nhảy 8-bit có dấu

vào giá trị hiện thời của IP
– Lệnh nhảy gần cộng khoảng cách nhảy 16-bit có dấu

vào giá trị hiện thời của IP

• Lệnh nhảy xa làm thay đổi cả CS và IP
– Gán cho CS và IP các giá trị mới



Mã máy của lệnh nhảy
1106:0100 EB2A          JMP     012C
• 012C-0102=002A
1106:0102 EBFC          JMP     0100
• 0100-0104=FFFC
1106:0104 E97F00        JMP     0186
• 0186-0106=0080 (too far for short!)
• 0186-0107=007F
1106:0107 E9F5FE        JMP     FFFF
• FFFF-010A=FEF5



Các lệnh nhảy có điều kiện

• Jxxx nhãn
– Có gần 40 menmonic khác nhau

• Các lệnh nhảy điều kiện đơn: phụ thuộc vào giá trị
của 1 cờ.

• JNZ/JNE - Nhảy nếu cờ ZF = 0, nghĩa là kết quả
của phép toán trước đó khác không

• JC - Nhảy nếu CF = 1, nghĩa là câu lệnh trước đó
lập cờ carry

• JZ/JE
• JNC



Các lệnh nhảy có điều kiện

• Tất cả các lệnh nhảy có điều kiện phải là nhảy 
ngắn
– khoảng cách nhảy:  -128 to +127 bytes

• Tổ hợp với lệnh nhảy không điều kiện để có thể 
vượt qua giới hạn này.

• Các lệnh nhảy điều  kiện kép: phụ thuộc vào giá
trị của nhiều cờ

• JB/JNAE
• JNL/JGE



ứng dụng của các lệnh nhảy có điều kiện

• Kết hợp với JMP để xây dựng các cấu trúc lập 
trình cơ bản:

- Cấu trúc điều kiện
- Cấu trúc lặp

• Các lệnh nhảy thường theo sau các lệnh làm thay 
đổi giá trị của các cờ trạng thái:
– CMP 
– TEST …



Cấu trúc điều kiện

mov  ax,n
cmp ax,7
jz nhan1
lệnh 1
jmp nhan2 
nhan1:lệnh 2
nhan2:lệnh 3



Cấu trúc lặp
mov ax,n

nhan1: cmp ax,0
jz nhan2
lệnhi
sub ax,2
jmp nhan1

nhan2: lệnhk 



Cấu trúc điều kiện - AND

char n; int w,x;
if (n>='A' && w==x)

whatever();

;if(n>='A'&&w==x)
mov ah,n
cmp ah,'A'
jl nogo
mov ax,w
cmp ax,x
jne no_go

;then-part
call whatever

nogo:



Cấu trúc điều kiện - OR

char n,k; unsigned int w;
if (n<>k || w<=10)

whatever();

;if(n<>k||w<=10)
mov ah,n
cmp ah,k
jne then_
cmp w,10
ja end_if

then_:
call whatever

end_if:



Lệnh LOOP

• LOOP nhan
– Giảm CX đi 1
– Nếu (CX) <> 0 thì

JMP nhan. Nếu không 
thì tiếp tục thực hiện 
lệnh theo trật tự bình 
thường

mov cx,9
nhan: lệnh 1

lệnh 2
lệnh 3 
loop nhan



LOOPZ/E và LOOPNZ/E

• Các biến thể của
LOOP

• Giá trị của cờ ZF có
thể làm kết thúc sớm 
vòng lặp

• Loop while ZF/equal 
&& CX!=0

• Loop while (NZ/ not 
equal) && CX!=0

• Lưu ý: LOOP giảm
CX nhưng không ảnh 
huởng đến các cờ

• LOOPZ == LOOPE
• LOOPNZ==LOOPNE
• Các lệnh trong vòng 

lặp có thể tác động đến 
cờ ZF  (CMP ?) 



Chương trình con

• Chương trình con trong ngôn ngữ Assembly 
được gọi là Thủ tục (Procedure)

• Một thủ tục có thể được thực hiện nhiều lần
• Có liên quan đến stack:

- lưu giữ Địa chỉ quay về
- lưu giữ giá trị của các thanh ghi của vi xử
lý



Stack ?

• Cấu trúc dữ liệu LIFO ở RWM
- PUSH : ghi dữ liệu vào stack, 
- POP: đọc dữ liệu từ stack 

• (SS:SP) trỏ đến đỉnh của stack
• (SS:BP) truy cập stack ngẫu nhiên (không

theo LIFO)



Stack Initialization

• The .stack directive hides an array 
allocation statement that looks like this
– The_Stack  DB   Stack_Size dup (?)

• On program load…
– SS is set to a segment address containing this 

array (usually The_Stack starts at offset 0)
– SP is set to the offset of The_Stack+Stack_Size 

which is one byte past the end of the stack array
• This is the condition for an empty stack



Initial Stack Configuration

.stack   12   ;Reserve space for the stack
• Loader determines actual segment address 

for the start of the stack
– This is an empty stack

SP:000CSP:000CSS:0340SS:0340

Stack Size: 000C



How Does The Stack Work?

• The stack grows backwards through 
memory towards the start of the stack 
segment

• Push decrements stack pointer
Pop increments stack pointer

SP:0008SP:0008SS:0340SS:0340

Stack Size: 000C



PUSH

• PUSH nguồn
– Push nguồn vào stack

• PUSHF
– Push thanh ghi cờ vào stack

• Lệnh PUSH trước hết sẽ giảm SP đi 2 rồi 
lưu giá trị của nguồn vào vị trị nhớ được trỏ
bởi (SS:SP)



Ví dụ PUSH

PUSH  AX

3C 09 A4 40 2C FF A2 43 2A 09 46

SP:0008SP:0008

07 06 4C

SS:0340SS:0340

Stack Size: 000C

3C 09 A4 40 2C FF A2 23 2A 09 46

SP:0006SP:0006

01 06 4C

SS:0340SS:0340

AX: 0123AX: 0123



POP

• POP đích
– Pop dữ liệu từ đỉnh stack vào đich

• POPF
– Pop dữ liệu từ đỉnh stack vào thanh ghi cờ

• Lệnh POP trước hết copy dữ liệu được trỏ
bởi (SS:SP) đến đích rồi tăng SP lên 2



Ví dụ POP

POP  ES
3C 09 A4 40 2C FF A2 23 2A 09 46

SP:0008SP:0008

01 06 4C

SS:0340SS:0340

3C 09 A4 40 2C FF A2 23 2A 09 46

SP:0006SP:0006

01 06 4C

SS:0340SS:0340

ES: 0123ES: 0123



Tràn stack!

• Stack Overflow
• Stack Underflow

SP:000DSP:000DSS:0340SS:0340

Stack Size: 000C

SP:FFFESP:FFFESS:0340SS:0340

Stack Size: 000C



Thủ tục

Tên_Thủ_tục PROC kiểu
;thân của thủ tục
RET ;quay về chuơng trình gọi

Tên_Thủ_tục ENDP

• kiểu là NEAR hoặc FAR
– ngầm định là NEAR

• Một thủ tục có thể có nhiều lệnh RET



Lệnh CALL và RET

• Gọi một thủ tục (NEAR)
CALL Tên_Thủ_tục
– push IP vào stack
– copy  địa chỉ của Tên_Thủ_tục vào IP

• Trở về từ một thủ tục (NEAR)
RET
– pop giá trị ở đỉnh stack vào IP



Thủ tục Far

• Gọi thủ tục (FAR)
CALL Tên_thủ_tục
– lần lượt push CS và IP vào stack
– copy địa chỉ của Tên_thủ_tục vào CS và IP

• Trở về từ thủ tục  (FAR)
RET
– pop giá trị từ đỉnh stack lần lượt vào IP và CS



Gọi ngắt

• Gọi ngắt là một lời gọi thủ tục đặc biêt
– FAR
– Thanh ghi cờ phải được bảo toàn

• INT Số ngắt
– Thanh ghi cờ được push,  TF và IF bị xoá
– CS và rồI IP được push
– Địa chỉ của một chương trình con phục vụ ngắt (Vector 

ngắt) tương ứng với Số ngắt được copy vào CS và IP 



Trở về từ ngắt

• IRET
• Tác dụng của lênh:

– Giá trị ở đỉnh của stack được pop vào IP
– Giá trị ở đỉnh của stack được pop vào CS
– Giá trị ở đỉnh của stack được pop vào thanh ghi cờ

• Chương trình bị ngắt tiếp tục thực hiện dường như 
không có chuyện gì xảy ra



Xuất ký tự ra màn hình PC

• Ngắt 21h
– Ngắt này hỗ trợ rất nhiều dịch vụ trên PC
– Nhận dạng dịch vụ bằng số dịch vụ (số hàm). Số dịch 

vụ cần được nạp voà thanh ghi AH
– Tuỳ theo từng dịch vụ, có thể cần thêm một số đối số

khác được nạp vào các thanh ghi xác định

• AH = 2, DL = Mã ASCII của ký tự cần xuất
– Ký tự được hiển thị tại vị trí hiện thờI của con trỏ



Xuất xâu ký tự ra màn hình PC

• Dịch vụ 09h của ngắt 21h
– DX = Địa chỉ Offset của xâu  (trong đoạn dữ liệu)
– DS = Địa chỉ segment của xâu
– Xâu ký tự phải kết thúc bằng ký tự '$' 

• Để nạp địa chỉ offset của xâu vào DX, có thể:
– LEA DX, Tênxâu  
– MOV DX, OFFSET Tên xâu



Nhập 1 ký tự từ bàn phím PC

• Dịch vụ 01h của ngắt 21h
• Khi NSD gõ một ký tự từ bàn phím:

– Ký tự sẽ hiện trên màn hình 
– AL sẽ chứa mã ASCII của ký tự đó

• AL=0 nếu ký tự được nhập là ký tự điều khiển



Nhóm lệnh thao tác string

• Chúng ta hiểu: string là một mảng byte hoặc 
từ nằm trong bộ nhớ

• Các thao tác string:
– Sao chép
– Tìm kiếm
– Lưu trữ
– So sánh



Các đặc điểm

• Nguồn: (DS:SI), Đích: (ES:DI)
– DS, ES chứa Địa chỉ Segment của string
– SI, DI chứa Địa chỉ Offset của string

• Cờ hướng DF (0 = Up, 1 = Down)
– DF = 0 - Tăng địa chỉ (trái qua phải)
– DF = 1 - Giảm địa chỉ (phảI qua trái) 



Chuyển (Sao chép)

• MOVSB, MOVSW
– Chuyển 1 byte hoặc 1 word từ vị trí nhớ này 

sang vị trí nhớ khác
– Tác dụng của lệnh:

• Sao chép byte/word từ (DS:SI) đến (ES:DI)
• Tăng/Giảm SI và DI  1 hoặc 2 giá trị

– Nếu CX chứa một giá trị khác không:
• REP MOVSB hoặc REP MOVSW sẽ tự động sao 

chép (CX) lần và CX sẽ về không 



Ví dụ:Sao chép mảng
; Sao chép 10 byte từ mảng a sang mảng b, giả sử (DS) = (ES)

mov cx, 10 
mov di, offset b
mov si, offset a
cld ;xoá cờ DF
rep movsb



Ví dụ: Tịnh tiến các ô nhớ

mov cx, 7 
mov di, offset a+9
mov si, offset a+6
std ;lập cờ DF
rep movsb DI

a

SI



Ví dụ
pattern db "!@#*"

db 96 dup (?)
mov cx,96
mov si, offset pattern
mov di, offset pattern+4
cld
rep movsb

! @ # *

DI

a

SI



Lưu trữ string

STOSB, STOSW
• Copy AL hoặc AX 

vào một mảng byte 
hoặc word
– Đích (ES:DI)

• Tăng hoặc Giảm DI
– phụ thuộc DF

• Thường được sử dụng 
có tiền tố REP và số
lần lặp trong CX



Ví dụ:

arr dw 200 dup (?)

mov ax,50A0h
mov di,offset arr
mov cx,200
cld
rep stosw

A0 50 A0 50
arr

50 A0AX
DI



Nạp String

• LODSB, LODSW
– Byte hoặc word tại (DS:SI) được copy vào AL 

hoặc AX
– SI tăng hoặc giảm 1 hoặc 2 giá trị phụ thuộc DF

• Thường được dùng với STOSx trong một 
vòng lặp để xử lý từng phần tử trong một 
mảng



Ví dụ:

mov di, offset b
mov si, offset a
mov cx,30
cld

lp:
lodsb
and al,0DFh
stosb
loop lp



Quét String

SCASB, SCASW
• So sánh AL hoặc AX vớI byte hoặc word 

tạI (ES:DI) và tự động tăng hoặc giảm DI
• Lệnh này ảnh hưởng đến các cờ trạng thái

– Tuỳ theo kết quả so sánh
– Dùng trong một vòng lặp REPs

• REPZ, REPE, REPNZ, REPNE



Ví dụ
arr db 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
mov di, offset arr
mov cx,26
cld
mov al,target
repne scasb

jne nomatch



So sánh String

CMPSB, CMPSW
• So sánh byte hoặc word tại (DS:SI) với byte 

hoặc word tạI (ES:DI), tác động đến các cờ
và tăng hoặc giảm SI và DI

• Thường dùng để so sánh hai mảng với nhau



Ví dụ
mov si, offset str1
mov di, offset str2
cld
mov cx, 12
repe cmpsb 
jl str1smaller
jg str2smaller

;the strings are equal - so far
;if sizes different, shorter string is 
less



Nhóm lệnh hỗn hợp
- Các lệnh Lập/Xoá trực tiếp các cờ: 

STC, CLC
STD, CLD
STI, CLI
- Lệnh NOP (No Operation): Không làm 
gì!!!
- Lệnh NOP thường được dùng trong các 
vòng lặp tạo trễ (delay)bằng phần mềm
- Các lệnh Nhập/Xuất dữ liệu đối với 
các cổng I/O

IN
OUT



Lệnh IN
- Nếu Địa chỉ của cổng Nhỏ hơn hoặc 
bằng FFh: 

IN Acc, Địa chỉ cổng
- Trong đó: Acc có thể là AL hoặc AX
- Nhập dữ liệu từ cổng vào Acc
- Nếu Địa chỉ của cổng Lớn hơn FFh: 

MOV DX, Địa chỉ cổng
IN Acc, DX
- Trong đó: Acc có thể là AL hoặc AX
- Nhập dữ liệu từ cổng vào Acc



Lệnh OUT
- Nếu Địa chỉ của cổng Nhỏ hơn hoặc 
bằng FFh: 

OUT Địa chỉ cổng, Acc
- Trong đó: Acc có thể là AL hoặc AX
- Xuất dữ liệu từ Acc ra cổng
- Nếu Địa chỉ của cổng Lớn hơn FFh: 

MOV DX, Địa chỉ cổng
OUT DX, Acc
- Trong đó: Acc có thể là AL hoặc AX
- Xuất dữ liệu từ Acc ra cổng



Tóm tắt chương
- Tính tương thích về Cấu trúc thanh 
ghi của các vi xử lý họ x86
- Tính tương thích về Tập lệnh của các 
vi xử lý họ x86
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Chương 5
Thiết kế các cổng I/O

5.1 I/O được phân vùng nhớ và I/O tách biệt
- I/O được phân vùng nhớ (Memory Mapped I/O)
- I/O tách biệt (Isolated I/O)

5.2 Các chip MSI dùng làm cổng I/O
- Cổng ra
- Cổng vào

5.3 Chip 8255
- Sơ đồ chân, Sơ đồ khối chức năng
- Các mode hoạt động
- Giải mã địa chỉ
- Lập trình cho 8255



5.1 Cần phân biệt 2 kiểu thiết kế

• I/O được phân vùng nhớ (Memory mapped I/O):
- 1 cổng được xem như một ô nhớ
- 1 cổng có địa chỉ 20-bit
- được truy cập khi IO/M = 0
- không cần mạch giải mã địa chỉ riêng

• I/O tách biệt (isolated I/O)
- 1 cổng được xem đúng là 1 cổng
- 1 cổng có địa chỉ 16-bit, 12-bit, 8-bit
- được truy cập khi IO/M = 1
- cần mạch giải mã địa chỉ I/O riêng



5.2 Các chip MSI thường dùng làm cổng I/O

• 74LS373
• 74LS374
• 74LS244
• 74LS245
• Khi số lượng cổng ít và cố định
• Cách mắc mạch sẽ quyết định cho chip là

cổng ra hay cổng vào và địa chỉ của nó



Sử dụng 74LS245 làm cổng ra

:

mov al, 55

mov dx, F000

out dx, al

:

8088
Minimum

Mode

A18

A0

:

D7

D6
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IOW
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Sử dụng 74LS373 làm cổng ra

:

mov al, 55

mov dx, F000

out dx, al

:

A
1
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Sử dụng 74LS245 làm cổng vào

:

mov dx, F000

in  al, dx

:
A
1
5
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Cổng ra



Cổng vào



5.3 Chip LSI thường dùng làm cổng I/O

• PPI 8255
• Khi số lượng cổng I/O nhiều và không cố 

định
• Cách mắc mạch sẽ quyết định địa chỉ cho 

các cổng còn vai trò của cổng sẽ được 
quyết định bởi phần mềm



8255 PPI



Sơ đồ khối chức năng của 8255



Các mode làm việc

• Mode 0
- PA, PB, PCH (CU) và PCL (CL)
- Có thể là Input hoặc Output
- Việc Nhập hoặc Xuất dữ liệu là độc lập

• Mode 1
- PA, PB
- Có thể là Input hoặc Output
- Việc Nhập hoặc Xuất dữ liệu là phụ thuộc vào một số
bít của PC (các tín hiệu handshaking)

• Mode 2
- PA
- PA vừa là Input vừa là Output
- Việc Nhập/Xuất dữ liệu với PA là phụ thuộc vào một số
bít của PC (các tín hiệu handshaking)



Nhóm làm việc

• Nhóm A: PA và PCH
• Nhóm B: PB và PCL
• Định cấu hình làm việc cho 1 chip 8255:

Gửi 1 Từ điều khiển định cấu hình đến 
thanh ghi điều khiển của chip đó

• Lập/xoá một bit của PC: Gửi 1 Từ điều 
khiển Lập/Xoá bit đến thanh ghi điều khiển 
của chip đó



Từ điều khiển định cấu hình làm việc cho một chip 8255



Từ điều khiển lập/xoá bit cho một chip 8255















The 8255 Programmable Peripheral Interface
• Intel has developed several peripheral controller chips designed to support the 80x86 
processor family. The intent is to provide a complete I/O interface in one chip.
• 8255 PPI provides three 8 bit input ports in one 40 pin package making it more 
economical than 74LS373 and 74LS244
• The chip interfaces directly to the data bus of the processor, allowing its functions to be 
programmed; that is in one application a port may appear as an output, but in another, 
by reprogramming it as an input. This is in contrast with the 74LS373 and 74LS244 
which are hard wired and fixed.
8255 Pins
• PA0 - PA7: input, output, or bidirectional port
• PB0 - PB7: input or output
• PC0 - PC7: This 8 bit port can be all input or output. It can also be split into two parts, 
CU (PC4 - PC7) and CL (PC0 - PC3). Each can be used for input and output.
• RD or WR
– IOR and IOW of the system are connected to these two pins
• RESET
• A0, A1, and CS
– CS selects the entire chip whereas A0 and A1 select the specific port (A, B, or C) or 
Control Register.



Giải mã địa chỉ cho 8255



Mode 0 - Simple input/output
• Simple I/O mode: any of the ports A, B, CL, and CU can be programmed as input or 
output.
• Example: Configure port A as input, B as output, and all the bits of port C as output 
assuming a base address of 50h
• Control word should be 1001 0000b = 90h
MOV AL, 90h
OUT 53h,AL
IN AL, 50h
OUT 51h, AL
OUT 52h, AL
Mode 1: I/O with Handshaking Capability
• Handshaking refers to the process of communicating back and forth between two 
intelligent devices
• Example. Process of communicating with a printer
– a byte of data is presented to the data bus of the printer
– the printer is informed of the presence of a byte of data to be printed by
activating its strobe signal
– whenever the printer receives the data it informs the sender by
activating an output signal called ACK
– the ACK signal initiates the process of providing another byte of data to
the printer
• 8255 in mode 1 is equipped with resources to handle handshaking
signals



Mode 1 Strobed Output Signals
• OBFa (output buffer full for port A)
– indicates that the CPU has written a byte of data into port A
– must be connected to the STROBE of the receiving equipment
• ACKa (acknowledge for port A)
– through ACK, 8255 knows that data at port A has been picked up by the receiving 
device
– 8255 then makes OBFa high to indicate that the data is old now. OBFa will not go low 
until the CPU writes a new byte of data to port A.
• INTRa (interrupt request for port A)
– it is the rising edge of ACK that activates INTRa by making it high. INTRa is used to 
get the attention of the microprocessor.
– it is important that INTRa is high only if INTEa, OBFa, ACKa are all high
– it is reset to zero when the CPU writes a byte to port A



Mode 1 Input Ports with Handshaking Signals
• STB
– When an external peripheral device provides a byte of data to an input port, it informs 
the 8255 through the STB pin. STB is of limited duration.
• IBF (Input Buffer Full) – In response to STB, the 8255 latches into its internal register
the data present at PA0-PA7 or PB0-PB7.
– Through IBF it indicates that it has latched the data but it has not been
read by the CPU yet.
– To get the attention of the CPU, it IBF activates INTR
• INTR
– Falling edge of RD makes INTR low
– The RD signal from the CPU is of limited duration and when it goes high the 8255 in 
turn makes IBF inactive by setting it low.
– IBF in this way lets the peripheral know that the byte of data was latched by the 8255 
and read into the CPU as well.





Lập trình cho 8255



Lời giải



Lập trình cho 8255

B A



Lời giải



Tạo chuỗi xung bằng phần mềm



Kỹ thuật vi xử lý

Microprocessors

Giảng viên: Phạm Ngọc Nam
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Your instructor

• Bộ môn kỹ thuật điện tử tin học

 Office: C9-401

 Email: pnnam-fet@mail.hut.edu.vn

• Research:

 FPGA, PSoC

 Trí tuệ nhân tạo

• Education:

 K37 điện tử-ĐHBK Hà nội (1997)

 Master về trí tuệ nhân tạo 1999, Đại học K.U. Leuven, 

vương quốc Bỉ

 Đề tài: Nhận dạng chữ viết tay 

 Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành điện tử-tin học,  9/ 2004, Đại 
học K.U. Leuven, Vương Quốc Bỉ

 Đề tài: quản lý chất lượng dịch vụ trong các ứng dụng đa 

phương tiện tiên tiến
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Nội dung môn học

1. Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

2. Bộ vi xử lý Intel 8088/8086

3. Lập trình hợp ngữ cho 8086

4. Tổ chức vào ra dữ liệu

5. Ngắt và xử lý ngắt

6. Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA

7. Các bộ vi xử lý trên thực tế
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Tài liệu tham khảo

• Slides 

• Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, Nhà xuất bản giáo 

dục, 1997.

• Barry B. Brey, The Intel Microprocessors: 

8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, 

Pentium and Pentium Pro Processor: Architecture, 

Programming, and Interfacing, Fourth Edition, 

Prentice Hall, 1997.

• Quách Tuấn Ngọc và cộng sự, Ngôn ngữ lập trình 

Assembly và máy vi tính IBM-PC, 2 tập, Nhà xuất 

bản giáo dục, 1995.

• Cảm ơn giáo sư Rudy Lauwereins đã cho phép sử

dụng slides của ông
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Mục đích của môn học

• Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của bộ vi 

xử lý và hệ vi xử lý

• Có khả năng lập trình bằng hợp ngữ cho vi xử lý

• Có khả năng lựa chọn vi xử lý thích hợp cho các  

ứng dụng cụ thể

• Nắm được các bộ vi xử lý trên thực tế
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Bài tập lớn và thi

• Bài tập lớn: thiết kế một ứng dụng trên vi điều khiển: 

20% tổng số điểm 

 Làm theo nhóm 2-6 sinh viên

Nộp danh sách các nhóm vào 25/8

 Các nhóm trình bày ý tưởng 15/9

• Thi học kỳ: 

 1 câu lý thuyết, 3 câu bài tập (lập trình và thiết kế)

 80% tổng số điểm
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Thế hệ -1: The early days (…-1642)

• Bàn tính, abacus, đã được sử dụng để tính toán. 

Khái niệm về giá trị theo vị trí đã được xử dụng
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Thế hệ -1: The early days (…-1642)

• Thế kỷ 12: Muhammad ibn 

Musa Al'Khowarizmi đưa 

ra khái niệm về giải 

thuật algorithm
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Thế hệ -1: The early days (…-1642)

• Codex Madrid - Leonardo Da Vinci (1500)

 Vẽ một cái máy tính cơ khí
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Blaise Pascal, con trai của một người thu thuế, đã 

chế tạo  một máy cộng có nhớ vào năm 1642
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Năm 1801, Joseph-Marie Jacquard đã phát minh ra 

máy dệt tự động sử dụng bìa đục lỗ để điều khiển hoạ

tiết dệt trên vải

• Bìa đục lỗ lưu trữ chương trình: máy đa năng đầu 

tiên
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• 1822, Charles Babbage 

nhận ra rằng các bảng 

tính dùng trong hàng 

hải có quá nhiều lỗi dẫn 

tới việc rất nhiêu tàu bị

mất tích

• Ông đã xin chính phủ

Anh hỗ trợ để nghiên 

cứu về máy tính
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Babbage đã thiết kế một cái máy vi phân Difference Engine để

thay thế toàn bộ bảng tính: máy thực hiện một ứng dụng cụ thể

đầu tiên (application specific hard-coded machine)
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Ada Augusta King, trở

thành lập trình viên đầu 

tiên vào năm 1842 khi 

cô viết chương trình cho 

Analytical Engine, thiết 

bị thứ 2 của Babbage



© DHBK 2005 20/Chapter1

Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Herman Hollerith, ngừời Mỹ,  thiết kế một máy tính 

để xử lý dữ liệu về dân số Mỹ 1890

• Ông thành lập công ty, Hollerith Tabulating 

Company, sau đấy là Calculating-Tabulating-

Recording (C-T-R) company vào năm 1914 và sau 

này được đổi tên là IBM (International Business 

Machine) vào năm 1924.
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Konrad Zuse, Berlin, Đức, phát triển vào năm 1935 máy 

tính Z-1 sử dụng rơ le và số nhị phân

• Chu kỳ lệnh: 6 giây (0.17 Hz)
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Máy tính cơ điện tự động lớn đa năng đầu tiên là 

máy Harvard Mark I ( IBM Automatic Sequence Control 

Calculator ), phát minh bởi Howard Aiken vào cuối 1930

• ASCC không phải là máy tính có chương trình lưu trữ

sằn mà các lệnh được ghi vào các băng giấy.
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Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

• Grace Murray Hopper found the first computer bug beaten to 

death in the jaws of a relay. She glued it into the logbook of 

the computer and thereafter when the machine stops 

(frequently) she told Howard Aiken that they are "debugging" 

the computer.

Lab book!!

Numbered pages

for USA patents
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Năm 1943, John 

Mauchly và J. 

Presper Eckert 

bắt đầu nghiên 

cứu về ENIAC
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• 18000 vacuum tubes, 1500 rơ le, 30 tấn, 140 kW, 20 thanh ghi 

10 chữ số thập phân, 100 nghìn phép tính/ giây

• “Trong tương lai máy tính sẽ nặng tối đa là 1.5 tấn” (Popular 

Mechanics, 1949)
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Lập trình thông qua 6000 công tắc nhiều nấc và hàng tấn dây
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Năm 1946, John von Neumann  phát minh ra máy 

tính có chương trình lưu trong bộ nhớ

• Máy tính của ông gồm có một đơn vị điều khiển, một 

ALU, một bộ nhớ chương trình và dữ liệu và  sử dụng 

số nhị phân thay vì số thập phân. 

• Máy tính ngày nay đều có cấu trúc von Neumann 

• ông đặt nền móng cho hiện tượng “von Neumann 

bottleneck”, sự không tương thích giữa tốc độ của 

bộ nhớ với đơn vị xử lý
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Năm 1948, máy tính có chương trình lưu trữ trong bộ nhớ đầu 

tiên được vận hành tại trường đại học  Manchester: 

Manchester Mark I
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Năm 1951, máy tính Whirlwind lần đầu tiên sử dụng 

bộ nhớ lõi từ (magnetic core memories). Gần đây 

nguyên lý này đã được sử dụng lại để chế tạo MRAM 

ở dạng tích hợp. 
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Một magnetic core lưu trữ 256 bits 
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• John von Neumann năm 1952 với chiếc máy tính mới của ông 
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Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

• Năm 1954, John Backus, IBM phát minh ra 

FORTRAN
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

• Năm 1947, William Shockley, John Bardeen, and 

Walter Brattain phát minh ra transistor



© DHBK 2005 36/Chapter1

Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

• Năm 1955, IBM công bố IBM704, máy tính 

mainframe sử dụng tranzistor

• Đây là máy tính với phép toán dấu phấy động đầu 

tiên (5 kFlops, clock: 300 kHz)
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

• Năm 1958, Jack St. Clair Kilby of Texas 

Instruments (Nobel prize physics, 2000) đưa ra và 

chứng minh ý tưởng tích hợp 1 transistor với các 

điện trở và tụ điện trên một chip bán dẫn với kích 

thước 1 nửa cái kẹp giấy. Đây chính là IC.
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Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

• 7/4/1964 IBM đưa ra System/360, họ máy tính tương 

thích đầu tiên của IBM



© DHBK 2005 40/Chapter1

Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

• Năm 1965, Digital 

Equipment Corporation, đưa 

ra chiếc máy tính mini 

đầu tiên DP-8
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Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

• Năm 1971, Ted Hoff  chế tạo Intel 4004  theo đơn đặt hàng của một 

công ty Nhật bản để tạo chip sản xuất calculator. Đây là vi xử lý đầu 

tiên với 2400 transistor (microprocessor,  processor-on-a-chip).

• 4 bít dữ liệu, 12 bit địa chỉ
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Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

• 1973-1974, Edward Roberts, William Yates and Jim Bybee 

chế tạo MITS Altair 8800, máy tính cá nhân đầu tiên

• Giá $375, 256 bytes of memory, không keyboard, không

màn hình và không bộ nhớ ngoài

• Sau đó, Bill Gate và Paul Allen viết chương trình dịch 

BASIC cho Altair
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

 Thế hệ -1: The early days (…-1642)

 Thế hệ 0: Mechanical (1642-1945)

 Thế hệ 1: Vacuum tubes (1945-1955)

 Thế hệ 2: Discrete transistors (1955-1965)

 Thế hệ 3: Integrated circuits (1965-1980)

 Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Năm 1981, IBM bắt đầu với IBM "PC" sử

dụng hệ điều hành DOS. 
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Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Năm 1984, Xerox PARC (Palo Alto Research Center) đưa ra 

máy tính để bàn Alto với giao diện người và máy hoàn toàn 

mới: windows, biểu tượng, mouse 

Con chuột đầu tiên
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Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Năm 1986, siêu máy tính Cray-XMP  với 4 bộ xử lý đã đạt 

tốc độ tính toán là 840 MFlops. Nó được làm mát bằng nước
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Thế hệ 4: VLSI (1980-?)

• Tốc độ tính toán này đã đạt được với máy tính cá 

nhân 1 vi xử lý, Pentium III, vào quý 1 năm 2000
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Phân loại vi xử lý
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Phân loại vi xử lý

*Engine 

Performance and 
Emission Control

(Traction Control)

*Safety Systems

*Cabin Air 

Quality

*Suspension 

and 

Braking Control

*Steering Controls*Entertainment

*Intelligent Transportation 

System (ITS)

*Digital Car 

Radio

*Lighting

*Gear Box

• BMW > 100 processors

• Trung bình 1 công dân Mỹ ~ 75 processors
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Phân loại vi xử lý

Type Giá (USD) Example application 

Disposable system 1 Greeting cards 

Embedded system 10 Watches, cars, 

appliances 

Game computer 100 Home video games 

Personal computer 1K Desktop computer 

Server 10K Network server 

Collection of 

workstations 

100K Departmental 

supercomputer 

Mainframe 1M Batch processing in 

bank 

Supercomputer 10M Weather forecasting 
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Phân loại vi xử lý

• Vi xử lý đa năng (General Purpose Microprocessor)

• DSP (Digital Signal Processor)

• Vi điều khiển (Microcontroller)

• ASIP (Application Specific Integrated Processor)
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

 Thập phân, Nhị phân, Hệ 8, Hệ 16

 Cộng, trừ, nhân, chia

 Các số âm

 Số nguyên, số thực, BCD, ASCII

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

 Thập phân, Nhị phân, Hệ 8, Hệ 16

 Cộng, trừ, nhân, chia

 Các số âm

 Số nguyên, số thực, BCD, ASCII

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Hệ thập phân 

• 1234,567
10

=

 1•1000+2•100+3•10+4•1+5•0.1+6•0.01+7•0.001

 1•10
3
+2•10

2
+3•10

1
+4•10

0
+5•10

-1
+6•10

-2
+7•10

-3

 r = cơ số (r = 10), d=digit (0 d 9), m = số chữ số trước dấu phẩy, 

n = số chữ số sau dấu phẩy

1m

ni

i

i rdD
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Hệ nhị phân

• 1011,011
2
=

 1•8+0•4+1•2+1•1+0•0.5+1•0.25+1•0.125

 1•2
3
+0•2

2
+1•2

1
+1•2

0
+0•2

-1
+1•2

-2
+1•2

-3

 r = cơ số (r = 2), d=digit (0 d 1), m = số chữ số trước dấu phẩy, n 

= số chữ số sau dấu phẩy

1

2
m

ni

i

idB
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Hệ 8 (Octal)

• 7654,32
8
=

 7•512+6•64+5•8+4•1+3•0.125+2•0.015625

 7•8
3
+6•8

2
+5•8

1
+4•8

0
+3•8

-1
+2•8

-2

 r = cơ số (r = 8), d=digit (0 d 7), m = số chữ số trước dấu phẩy, n 

= số chữ số sau dấu phẩy

1

8
m

ni

i

idO
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Hệ 16 (Hexadecimal)

• FEDC,76
16

=

 15•4096+14•256+13•16+12•1+7•1/16+6•1/256

 15•16
3
+14•16

2
+13•16

1
+12•16

0
+7•16

-1
+6•16

-2

 r = cơ số (r = 16), d=digit (0 d F), m = số chữ số trước dấu phẩy, 

n = số chữ số sau dấu phẩy

1

16
m

ni

i

idH
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Chuyển đổi giữa các hệ đếm

• Chuyển từ hệ thập phân sang nhị phân

Quy tắc: lấy số cần đổi chia cho 2 và ghi nhớ phần dư, lấy 

thương chia tiếp cho 2 và ghi nhớ phần dư. Lặp lại khi 

thương bằng 0. Đảo ngược thứ tự dãy các số dư sẽ được chứ

số của hệ nhị phân cần tìm

 Ví dụ: Đổi 34 sang hệ nhị phân: 100010

• Chyển từ hệ nhị phân sang hệ 16 và ngược lại

 1011 0111B = B7H
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

 Thập phân, Nhị phân, Hệ 8, Hệ 16

 Cộng, trừ, nhân, chia

 Các số âm

 Số nguyên, số thực, BCD, ASCII

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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3 5

65

728 3

2

Nhớ

x

y

Tổng 88

010

Cộng nhị phân

• Cộng nhị phân

• Cộng thập phân

Nhớ

x

y

Tổng

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0
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Trừ nhị phân

x

y

Mượn

Hiệu

1 1 1 0 1

1 1 1 1

1 1 1 0

0 1 1 1 0
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Nhân nhị phân

1 1 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

0 0 0 0

1 1 1 0

1 1 1 0

1 0 1 1 0 1 1 0

• Nguyên tắc: cộng và dịch
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Chia nhị phân

1 0 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0

1 1 1 0

1 0 0 1 0 1 0

1 1 1 0

1 0 0 1 0

1 1 1 0

1 0 0 1 0

1 1 1 0

1 0 0

1 1 0 1

• Nguyên tắc: trừ và dịch
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

 Thập phân, Nhị phân, Hệ 8, Hệ 16

 Cộng, trừ, nhân, chia

 Các số âm

 Số nguyên, số thực, BCD, ASCII

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Biểu diễn bằng dấu và độ lớn

(Sign-Magnitude)

• Một số có dấu bao gồm 2 phần: dấu và độ lớn

• Ví dụ hệ 10: +123
10

(thông thường  „123‟) và  -123
10

• Hệ nhị phân: bít dấu là bít MSB; „0‟ = dương, „1‟ = âm

• Ví dụ: 01100
2

= +12
10

và 11100
2

= -12
10

• Các số có dấu 8 bít sẽ có giá trị từ -127 đến +127 với 

2 số 0: 1000 0000 (-0) và 0000 0000 (+0)
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Số bù 2

• Số bù 1 (bù lô gic): đảo bit

 1001 => 0110

 0100 => 1011

• Số bù 2 (bù số học): số bù 1 +1

• Ví dụ: Tìm số bù 2 của 13

13 = 0000 1101

Số bù 1 của 13 =1111 0010

Cộng thêm 1:                    1

Số bù 2 của 13= 1111 0011 (tức là -13)
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Số bù 2

• Ví dụ: Tìm số bù 2 của 0

0 = 0000 0000

Số bù 1 của 0   =1111 1111

Cộng thêm 1:                    1

Số bù 2 của 0= 0000 0000 (tức là -0)

• Như vậy với số bù 2, số 0 được biểu diễn 1 cách duy 

nhất

• Số có dấu 8 bít sẽ có giá trị từ -128 đến 127
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Số bù 2

Decimal Số bù 2 Sign-magnitude 

-8 1000 - 

-7 1001 1111 

-6 1010 1110 

-5 1011 1101 

-4 1100 1100 

-3 1101 1011 

-2 1110 1010 

-1 1111 1001 

0 0000 1000 & 0000 

1 0001 0001 

2 0010 0010 

3 0011 0011 

4 0100 0100 

5 0101 0101 

6 0110 0110 

7 0111 0111 
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

 Thập phân, Nhị phân, Hệ 8, Hệ 16

 Cộng, trừ, nhân, chia

 Các số âm

 Số nguyên, số thực, BCD, ASCII

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý
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Số nguyên (integer)

• 8 bit

 unsigned: 0 đến 255

 signed : -128 đến 127 ( bù hai)

• 16 bit

 unsigned: 0 đến 65535 (2
16

-1)

 signed : -32768 (2
15

) đến 32767 (2
15

-1)

• 32 bit

 unsigned: 0 đến 2
32

-1

 signed : -2
31

đến 2
31

-1
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Little  endian và big endian

• Số 1234 H được lưu trữ thế nào trong bộ nhớ 8 bit?

.....

.....

0000H

FFFFH

0100H

0101H

34H

12H

.....

.....

0000H

FFFFH

0100H

0101H

12H

34H

little endian

Intel microprocessors

big endian

Motorola microprocessors
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Số thực 

(real number, floating point number)

• Ví dụ: 1,234=1,234*10
0
=0,1234*10

1
=...

• 11,01 B= 1,101*2
1
=0,1101*2

2
=...

• Real number: (m, e) , e.g. (0.1101, 2)

 Single precision: 32 bit

 Double precision: 64 bit

mantissa
exponent
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Số thực 

(real number, floating point number)

• IEEE-754 format cho single-precision

1 sign bit: 0 dương, 1 âm

8 bit biased exponent= exponent + 127

24 bit mantissa chuẩn hoá = 1 bit ẩn + 23 bit fraction

Mantissa chuẩn hoá: có giá trị giữa 1 và 2 : 1.f

Ví dụ: biểu diễn 0.1011 dưới dạng IEEE-754

Sign bit s=0

chuẩn hoá mantissa: 0.1011=1.011*2
-1

Biased exponent: -1 + 127=126=01111110

IEEE format: 0 01111110 0110000000000000000000

022233031

S biased exponent e fraction f of normalized mantissa
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Số thực 

(real number, floating point number)

• IEEE-754 format cho double-precision

051526263

S biased exponent e fraction f of normalized mantissa

1 sign bit: 0 dương, 1 âm

11 bit biased exponent= exponent + 1023

53 bit mantissa chuẩn hoá = 1 bit ẩn + 52 bit fraction

double precision:             (-1)
s 
x 2

e-1023
x (1.f)

2

single precision:             (-1)
s

x 2
e-127

x (1.f)
2
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Số thực 

(real number, floating point number)

Single Precision Double Precision

Machine epsilon 2-23 or 1.192 x 10-7 2-52 or 2.220 x 10-16

Smallest positive 2-126 or 1.175 x 10-38 2-1022 or 2.225 x 10-308

Largest positive (2- 2-23) 2127 or 3.403 x 1038 (2- 2-52) 21023 or 1.798 x 10308

Decimal Precision 6 significant digits 15 significant digits
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BCD

• Binary Coded Decimal number

 BCD chuẩn (BCD gói, packed BCD):

1 byte biểu diễn 2 số BCD

Ví dụ: 25: 0010 0101

 BCD không gói (unpacked BCD) :

1 byte biểu diễn 1 số BCD

ví dụ: 25: 00000010 00000101

Decimal

digit

BCD

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

4 0100

5 0101

6 0110

7 0111

8 1000

9 1001
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ASCII

• American Standard Code for Information 

Interchange (7-bit code)

b3b2b1b0 000 001 010 011 100 101 110 111

0000 NUL DLE SP 0 @ P „ p

0001 SOH DC1 ! 1 A Q a q

0010 STX DC2 “ 2 B R b r

0011 ETX DC3 # 3 C S c s

0100 EOT DC4 $ 4 D T d t

0101 ENQ NAK % 5 E U e u

0110 ACK SYN & 6 F V f V

0111 BEL ETB „ 7 G W g w

1000 BS CAN ( 8 H X h x

1001 HT EM ) 9 I Y i y

1010 LF SUB * : J Z j z

1011 VT ESC + ; K [ k {

1100 FF FS , < L \ l |

1101 CR GS - = M ] m }

1110 SO RS . > N ^ n ~

1111 SI US / ? O _ o DEL
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý

Hệ vi xử lý
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Chương 1

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý

• Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính

• Phân loại vi xử lý

• Các hệ đếm dùng trong máy tính ( nhắc lại)

• Giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi 

xử lý

Hệ vi xử lý
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Hệ vi xử lý

Vi xử lý

CPU

Bộ nhớ

Memory

Phối ghép

vào/ra

(I/O)

Bus dữ liệu

Bus địa chỉ

Bus điều khiển

DRAM

SRAM

ROM

EEPROM

Flash

Intel 80X86

Motorola 680X

PowerPC

...

Thiết 

bị

vào/ra

Màn hình

Máy in

Bàn phím

Con chuột

Ổ cứng

Ổ mềm

CD-ROM

DVD

...

ISA

EISA

PCI

VESA

SCSI

USB

...
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Hệ vi xử lý

• CPU

 Đơn vị số học và logic

(Arithmetic Logical Unit)

Thực hiện các phép toán số học

 Cộng, trừ, nhân chia

Thực hiện các phép toán logic

 And, or, compare..

 Đơn vị điều khiển (Control Unit)

 Các thanh ghi (Registers)

Lưu trữ dữ liệu và trạng thái của quá trình thực hiện lệnh

Đọc mã lệnh

Giải mã lệnh

Thực hiện lệnh
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Hệ vi xử lý

• Memory

 ROM: không bị mất dữ liệu, chứa dữ liệu điều khiển hệ thống 

lúc khởi động

 RAM: mất dữ liệu khi mất nguồn, chứa chương trình và dữ

liệu trong quá trình hoạt động của hệ thống

• Bus dữ liệu

 8, 16, 32, 64 bit tùy thuộc vào vi xử lý

• Bus địa chỉ:

 16, 20, 24, 32, 36 bit

 số ô nhớ có thể đánh địa chỉ: 2N

 Ví dụ: 8088/8086 có 20 đường địa chỉ => quản lý được 

2
20

bytes=1Mbytes
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Hệ vi xử lý

Nhà sản xuất Tên vi xử lý Bus 

dữ liệu

Bus 

địa chỉ

Khả năng địa 

chỉ

Intel 8088

8086

80186

80286

80386SX

80386DX

80486DX

Pentium

Pentium Pro

Pentium I, II, III, IV

8

16

16

16

16

32

32

64

64

64

20

20

20

24

24

32

32

32

36

36

1 M

1 M

1 M

16 M

16 M

4 G

4 G

4 G

64 G

64 G

Motorola 68000

68010

68020

68030

68040

68060

PowerPC

16

16

32

32

32

64

64

24

24

32

32

32

32

32

16 M

16 M

4 G

4 G

4 G

4 G

4 G
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Bài  giảng số 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lí . Giới  thiệu chung về  vi điều khiển 
PIC ( Số tiết: 5) 

I. Ổn định lớp: 
……………………. 
II. Kiểm tra bài cũ: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
III. Tên bài giảng: Giới thiệu chung về hệ vi xử lí. Giới thiệu chung về vi 

điều khiển PIC 
III.1. Mục tiêu: 
-Giới thiệu hệ đếm. Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lí. Cấu trúc và chức năng 
hoạt động của hệ vi xử lí. Chức năng và các thành phần bên trong của hệ vi xử lí. 
Giới thiệu vi điều khiển. Các họ vi xử lí thong dụng. 
-Giới thiệu vi điều khiển PIC:  bộ nhớ chương trình, xung đồng hồ vi điều khiển, hệ 
thống vi điều khiển. Đặc tính của vi điều khiển. Các loại vi điều khiển. Sử dụng vi 
điều khiển: phần cứng vi điều khiển và lập trình vi điều khiển. 
III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, khăn, bảng, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 
 

 Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lí. Giới thiệu chung về vi điều khiển PIC. 
1.1. Hệ nhị phân, hệ thập phân và hệ thập lục phân. 
Hệ nhị phân dung cơ số 2, dung  hai số 0  và  1 để biểu diễn. 
Thí dụ: 01001010=0x27+1x26+0x25+0x24+1x23+0x22+1x21+0x20=64+8+2=74 
Hệ thập phân, cơ số là 10 dùng các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để biểu diễn. 
Thí dụ: 125=1x102+2x101+5x100=100+20+5. 
Hệ thập lục phân, cơ số là 16 dùng các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 
Thí dụ: 32H=3x161+2x160=48+2=50. 
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Bảng chuyển đổi giữa số nhị phân, thập phân và thập lục phân: 
Hệ nhị phân (8 chữ số) Hệ thập phân (3 chữ số) Hệ thập lục phân (2 chữ số)
00000000 000 00h 
00000001 001 01h 
00000010 002 02h 
00000011 003 03h 
00000100 004 04h 
00000101 005 05h 
00000110 006 06h 
00000111 007 07h 
00001000 008 08h 
00001001 009 09h 
00001010 010 0Ah 
00001011 011 0Bh 
00001100 012 0Ch 
00001101 013 0Dh 
00001110 014 0Eh 
00001111 015 0Fh 
 
 
1.2. Lịch sử phát triển của kỹ thuật vi xử lí. 
1.2.1.Hoï vi maïch soá vaø coâng ngheä : 
IC döïa  theo soá transistor hoaëc caùc coång thöôøng ñöôïc chia laøm : 
-SSI : tích hôïp côõ nhoû  
-MSI: tích hôïp côõ trung bình 
-LSI: tích hôïp côõ lôùn 
-VLSI: tích hôïp côõ raát lôùn 
-ULSI: tích hôïp côõ cöïc lôùn 
Ví duï : MSI nhö counter, multiplexer,… 
 LSI nhö caùc vi xöû lyù 8 bit : 8085, Z80… 
 VLSI nhö caùc vi xöû lyù 16 bit , 32 bit: 80386 
Giôùi thieäu coâng ngheä saûn xuaát chip : 
Veà coâng ngheä coù caùc coâng ngheä cheá taïo  vi maïch sau : 
MOS : 
- NMOS ⇒  HMOS 
- PMOS 
- CMOS⇒  HCMOS 
Vôùi H : high-performance 
TTL, IIL (integrated injection logic) thuoäc Bipolar 
Trong ñoù coâng ngheä MOS thöôøng ñöôïc öa chuoäng  do  tích  hôïp ñöôïc nhieàu, tieát 
kieäm naêng löôïng… 
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1.2.2. TÖØ MAÙY TÍNH LÔÙN ÑEÁN MAÙY VI TÍNH:  
a.Maùy tính lôùn :  

Laø loaïi maùy tính ñöôïc thieát keá ñeå giaûi caùc baøi toaùn lôùn vôùi toác ñoä raát nhanh  
-Noù laøm vieäc vôùi soá lieäu coù ñoä daøi töø  64 bit hoaëc hôn vaø ñöôïc trang bò boä nhôù raát 
lôùn, vì vaäy kích thöôùc lôùn. 
-Chuùng thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån caùc heä thoáng thieát bò duøng trong quaân söï 
hoaëc caùc heä thoáng maùy moùc cuûa chöông trình nghieân cöùu vuõ truï, ñeå xöû lyù thoâng tin 
trong ngaønh ngaân haøng, vv… Ví duï : IBM 4381, Honeywell DSP8 

Loaïi maïnh nhaát trong caùc maùy tính lôùn goïi laø sieâu maùy tính (supercomputer). Ví 
duï : Y-MP/832 cuûa Gray. 
b.Maùy tính con :  

Laø daïng thu nhoû veà kích thöôùc cuõng nhö  tính naêng  cuûa maùy tính lôùn. 
- Laøm vieäc vôùi döõ lieäu coù ñoä daøi döõ lieäu 32 bit vôùi toác ñoä chaäm hôn vaø boä nhôù haïn 
cheá - Maùy tính con thöôøng duøng cho caùc tính toaùn khoa hoïc kyõ thuaät, gia coâng döõ lieäu 
qui moâ nhoû hay ñeå ñieàu khieån quaù trình coâng ngheä. 
Ví duï : Vax 6360 cuûa DEC, MV/8000II cuûa Data general 
c.Maùy vi tính : 

Maùy vi tính laø maùy thoâng duïng hieän nay. Moät maùy vi tính coù theå laø  1 boä vi ñieàu 
khieån (micro controller) hoaëc laø moät voû vi maïch (one-chip microcomputer). Ví duï : vi 
ñieàu khieån 68HC11 cuûa Motorola, MCS-8051 
-Coù khaû naêng laøm vieäc vôùi ñoä daøi döõ lieäu laø 4, 8, 16, 32, 64 bit… 
-CPU cuûa maùy ñeàu ñöôïc cheá taïo baèng coâng ngheä maïch vi ñieän töû vôùi möùc ñoä toå hôïp 
lôùn VLSI. 
-Treân thò tröôøng hieän nay coù caùc hoï vi xöû lyù noåi baät nhö : 

Intel duøng vi xöû lyù 80x86 : 8086 (16 bit) 
  8088( 8bit) 80286 (16bit) 
  80386(32 bit) 80486(32 bit) 

 80586(32 bit) 
Motorola duøng vi xöû lyù 680x0 
Zilog : Z80 (8bit), Z8000 (16 bit) 

1.2.3.  Lòch söû phaùt trieån cuûa caùc boä vi xöû lyù : 
a.Theá heä 1 : (1971-1973) 
-Vi xöû lyù Intel 4004 (4 bit) duøng trong maùy tính xaùch tay. Sau ñoù xuaát hieän 4040 (4 
bit)  8008 (8bit) 

Ñaëc ñieåm : 
-Ñoä daøi töø thöôøng laø 4 bit. 
-Coâng ngheä cheá taïo PMOS vôùi ñaëc ñieåm maät ñoä phaàn töû nhoû, toác ñoä thaáp, giaù reû vaø 
chæ coù khaû naêng ñöa ra doøng taûi nhoû. 
-Toác ñoä thöïc hieän leänh laø 10-60 micro-sec/leänh vôùi taàn soá ñoàng hoà (xung clock)fclk= 
0,1-0,8 Mhz 
-Taäp leänh ñôn giaûn vaø phaûi caàn 1 soá maïch phuï trôï ñeå taïo neân 1 heä vi xöû lyù hoaøn 
chænh 
b.Theá heä 2 : (1974-1977) 

Z80 cuûa haõng Zilog (8 bit) 
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6800 cuûa haõng Motorola (8bit) 
6502 cuûa haõng Mos technology (8bit) 
8080 vaø 8085 cuûa haõng Intel 

-Coâng ngheä cheá taïo laø NMOS (maät ñoä tích hôïp lôùn hoaëc CMOS (tieát kieäm ñieän naêng 
tieâu thuï) 
-Taàn soá xung clock töø 1-5 Mhz vaø toác ñoä thöïc hieän leänh laø töù 1-8 microsec/leänh 
c.Theá heä 3 : (1978-1982) 

Vi xöû lyù Intel 8086, 8088, 80186, 80286,  (16 bit), MP 68000/68010 cuûa Motorola 
(16 bit) 

Ñaây laø boä vi xöû lyù duøng trong maùy tính IBM PC, PC/XT, PC/AT vaø caùc maùy 
Macintosh cuûa haõng Apple. 
-Taàn soá xung clock töø 5-10 Mhz, toác ñoä thöïc hieän leänh laø 0,1-1 microsec/leänh 
-Coâng ngheä cheá taïo laø HMOS 
d.Theá heä 4 : (1983-?) 

-Caùc boä vi xöû lyù ñaïi dieän trong theá heä naøy laø caùc vi xöû kyù 32 bit cuûa Intel 80386, 
80486, vaø 32 bit Pentium 80586, MP 32 bit 68020/68030/68040.68060 cuûa Motorola. 

Ñaêc ñieåm : 
-Bus ñòa chæ ñeàu laø 32 bit (phaân bieät 4GB boä nhôù) vaø coù khaû naêng laøm vieäc boä nhôù aûo 
-Aùp duïng cô cheá xöû lyù xen keû lieân tuïc doøng maõ leänh (pipe line), boä nhôù cache(boä 
nhôù aån), boä nhôù aûo. Caùc boä vi xöû lyù naøy ñeàu coù boä quaûn lyù boä nhôù (MMU) vaø caû boä 
ñoàng xöû lyù toaùn hoïc. 

Beân caïnh caùc boä vi xöû lyù ñöôïc duøng ñeå xaây döïng maùy tính vôùi taäp leänh ñaàu 
ñuû (CISC-complete instruction set computer), ngöôøi ta coøn cheá taïo ra caùc boä vi xöû lyù 
caûi tieán duøng cho maùy tính vôùi taäp leänh ruùt goïn (RISC- reduced instruction set 
computer). Xem baûng : caùc boä vi xöû lyù 16/32 bit cuûa Intel, Motorola. 
e. Maùy tính duøng boä vi xöû lyù Pentium II, PIII, PIV: 
-Ñoä daøi döõ lieäu 32-64 bit 

- Toác ñoä 1.8 Ghz-4.0 Ghz 
Caùc boä vi xöû lyù 16 bit cuûa Intel 
Caùc boä vi xöû lyù 32 bit cuûa Intel 
Caùc boä vi xöû lyù 16/32 bit cuûa Motorola 
Töø thaäp nieân 1990 trôû laïi ñaây 

1990 Microsoft WIndows 3.0 ra ñôøi 
Motorola 68040  ñöôïc trieån khai. 

1991 Apple vaø IBM hôïp taùc ñeå khaûo saùt RISC 
1992 Microsoft WIndows 3.1 ñaõ trôû thaønh chuaån cho caùc PC. 
1993 Intel Pentium (80586) ra ñôøi, coâng ngheä MMX ñöôïc cung caáp sau. 
1995  Microsoft Indows 95 
1995  Intel Pentium pro (P6) 
1997  Intel Pentium II 
1998  Intel Pentium II Xeon 
1999 Intel Pentium III 
2001Intel Pentium IV 
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1.3. Cấu trúc và hoạt động  của hệ vi xử lí. 
1.3.1. Sô ñoà khoái  
SÔ ÑOÀ KHOÁI MOÄT HEÄ VI XÖÛ LYÙ CÔ BAÛN  
 

Address bus 
Data bus 

 
                     T       Thieátbò vaøo 
          Thieát bò ra 
 
 
 
         Control bus 

 
Hình 1.1 :Sô ñoà khoái cuûa heä vi xöû lyù 

1.3.2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: 
-CPU (central processing unit) ñôn vò xöû lyù trung taâm. MP (mocroprocessor) : 

Ñaây laø boä naõo cuûa maùy tính, ñieàu khieån toaøn boä hoaït ñoäng cuûa heä. MP seõ laáy leänh, 
phaân tích vaø thi haønh leänh. 

-Boä nhôù : (memory) laø nôi löu tröõ döõ lieäu vaø chöông trình caàn cho quaù trình 
thöïc hieän leänh. Boä nhôù trong : rom, ram. Boä nhôù ngoaøi : baêng töø, ñóa töø 

-Vaøo ra (input/output) : laø maïch giao tieáp giöõa CPU vôùi thieát bò vaøo (baøn 
phím, chuoät), thieát bò ra(maøn hình, maùy in) 

-Ba boä phaän naøy ñöôïc lieân laïc vôùi nhau thoâng qua bus heä thoáng (system bus). 
Bus heä thoáng goàm coù : 
+Bus ñòa chæ : (address bus) cho pheùp xaùc ñònh ñòa chæ cuûa oâ nhôù hoaëc ngoaïi vi caàn 
truy xuaát (ñoïc /ghi). Bus ñòa chæ coù theå laø 16, 20, 24 bit… 
+Bus döõ lieäu (data bus) : cho pheùp trao ñoåi thoâng tin giöõa Cpu vaø boä nhôù hay ngoaïi 
vi. Bus döõ lieäu coù theå laø 8, 16, 32 bit… 
+Bus ñieàu khieån (control bus) :laø caùc ñöôøng tín hieäu do CPU ñöa ra ñeå ñieàu khieån 
boä nhôù hay ngoaïi vi hoaëc laø tín hieäu ñöa vaøo CPU. 
Ví duï : RD (read-ñoïc ), WR (write-ghi) , INTR (interrupt-ngaét) 

Bus ñòa chæ chæ coù 1 chieàu töø CPU ñöa ra, bus döõ lieäu coù tính chaát 2 

chieàu (vaøo/ra), bus ñieàu khieån chæ coù 1 chieàu vaøo, 1 chieàu ra. 

1.4. Chức năng của các thành phần trong hệ vi xử lí. 
   1.4.1. Bộ xử lí CPU. 
1.4.1.1.Nhieäm vuï cuûa CPU :  

-Ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa heä thoáng theo yù ñònh cuûa ngöôøi söû duïng. 
–Thi haønh chöông trình theo voøng kín goïi laø chu kì laáy leänh. 

 
 
 

CPU Boä nhôù  Vaøo ra I/O 
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         Chu kyø leänh 

 
                                Hình 1.2:   Nhieäm vuï cuûa CPU 

1.4.1.2.Caáu truùc CPU : 
 Caùc thaønh phaàn chính cuûa CPU goàm coù : 
. Caùc thaønh phaàn löu tröõ: caùc thanh ghi, caùc côø. 
. Caùc thaønh phaàn thöïc thi (xöû lyù) : ALU thöïc hieän caùc tính toaùn soá hoïc , logic, 
dòch/xoay (caùc) bit. 
.Caùc thaønh phaàn chuyeån [tín hieäu]: bus 
. Caùc thaønh phaàn ñieàu khieån : Ñôn vò ñieàu khieån. 
 
     CPU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1.3 Caáu truùc beân trong cuûa CPU 

 
CPU (central processing unit) : ñôn vò xöû lyù trung taâm 
ALU (arithmetic logic unit) : ñôn vò soá hoïc logic 
Register : thanh ghi 
CU : control unit, ñôn vò ñieàu khieån 
+ALU : thöïc hieän caùc pheùp tính soá hoïc vaø logic bao goàm +, -, *, /, taêng , giaûm, and, 
or, not, xor, dòch , quay, vv… ALU coù hai ngoõ vaøo vaø 1 ngoõ ra. Hai ngoõ vaøo laáy döõ 
lieäu töø bus noäi caàn thieát ñeå thöïc hieän pheùp toaùn vaø 1 ngoõ ra traû keát quaû thöïc hieän 
pheùp toaùn veà bus noäi. Ñeå traùnh döõ lieäu choàng nhau ôû bus noäi, ôø hai ngoõ vaøo cuûa ALU 
coù hai thanh ghi taïm, coù chöùc naêng caøi döõ lieäu tröôùc khi ALU thöïc hieän pheùp toaùn. 
 
 
 
 
 
 

Laáy leänh 
Thi haønh 
leänh

   IR                         PC 
Boä ñieàu khieån CU 

 
 
Ñôn vò soá hoïc logic 

ALU 
 
 

Caùc thanh ghi 
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        IN 1                IN 2 
 
 
 
      ALU 
 
 
 
       OUT 
 

Hình 1.4 : ALU 
+Thanh ghi : laø caùc oâ nhôù coù teân toác ñoä raát cao naèm beân trong CPU. Soá  thanh ghi 
beân trong CPU laø raát ít. Moät soá thanh ghi ñaõ ñöôïc ñònh saün chöùc naêng, moät soá thanh 
ghi khaùc laø thanh ghi ña duïng. 

-Thanh ghi PC 
-Thanh ghi tích luõy A 
-Thanh ghi côø F 
-Thanh ghi leänh IR 
-Thanh ghi ñòa chæ boä nhôù MAR 
-Thanh ghi ña duïng 
-Thanh ghi con troû stack SP 

+Boä ñieàu khieån : 
- Ñieàu khieån söï hoaït ñoäng cuûa caùc khoái khaùc trong CPU ñoàng boä vôùi nhau. 
- Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån ñoïc ghi boä nhôù vaø beân ngoaøi theo 1 trình töï nhaát 

ñònh ñeå ñaûm baûo cho vieäc ñoïc ghi boä nhôù ñöôïc thöïc hieän ñuùng 
 

1.4.1.3. Thöïc hieän leänh : 
a.Laáy leänh töø boä nhôù vaøo thanh ghi leänh IR (instruction register) 
b.Thay ñoåi thanh ghi PC (program counter: boä ñeám chöông trình) ñeå chuyeån ñeán leänh 
keá tieáp (thanh ghi PC luoân giöõ ñòa chæ cuûa leänh keá tieáp) 
c.Xaùc ñònh kieåu leänh vöøa laáy ra 
d.Xaùc ñònh kieåu döõ lieäu maø leänh yeâu caàu vaø xaùc ñònh vò trí döõ  lieäu trong boä nhôù. 
e.Neáu leänh caàn döõ lieäu trong boä nhôù, naïp noù vaøo thanh ghi cuûa CPU 
f.Thöïc  hieän leänh 
g.Löu keát quaû ôû nôi thích hôïp 
h.Trôû veà böôùc 1 ñeå thöïc hieän leänh keá 
1.4.1.4.Daïng leänh : 
Caùc vuøng trong leänh : 
-Vuøng maõ leänh  : cho bieát taùc vuï naøo seõ ñöôïc thöïc hieän. 
- Vuøng ñòa chæ : chæ ñòa chæ  boä nhôù hoaëc thanh ghi cuûa CPU 
- Vuøng caùch ñònh ñòa chæ  : chæ caùch xaùc ñònh toaùn haïng hoaëc ñòa chæ  thaät. 
1.4.1.5. Caùc caùch ñònh ñòa chæ : 
-Caùch ñònh ñòa chæ hieåu ngaàm. 
- Caùch ñònh ñòa chæ töùc thôøi. 



 10

- Caùch ñònh ñòa chæ thanh ghi. 
- Caùch ñònh ñòa chæ giaùn tieáp qua thanh ghi. 
- Caùch ñònh ñòa chæ tröïc tieáp. 
- Caùch ñònh ñòa chæ giaùn tieáp. 
- Caùch ñònh ñòa chæ töông ñoái. 
    1.4.2. Bộ nhớ 
 
 

Ñòa chæ   0    oâ nhôù 
 
   1 
 
   2 
 
 
 
 
   n-1 
 
                                                    Hình 1.5: Boä nhôù 
a.Bit : 0/1 bieåu dieãn hai traïng thaùi , laø ñôn vò cô baûn cuûa boä nhôù. 
b.Ñònh vò boä nhôù : (memory addressing) 

Boä nhôù seû ñöôïc ñaùnh soá baét ñaàu töø 0 cho tôùi n-1, vôùi n laø soá oâ nhôù trong boä nhôù. 
Taát caû caùc oâ nhôù ñeàu coù soá löôïng bit nhö nhau, neáu 1 oâ nhôù  coù  k bit thì noù coù theå coù 
töø 1  2k toå hôïp bit khaùc nhau 
Ví duï : vôùi boä nhôù 96 bit ta coù 3 kieåu toå chöùc boä nhôù nhö sau : 12x8 bit, 8x12 bit, 6x16 
bit 

Thöôøng 1 oâ nhôù coù 8 bit=1byte. Neáu boä nhôù coù m ñöôøng ñòa chæ thì seõ coù 2m 
byte (oâ nhôù) 
Ví duï : boä nhôù coù 10  bit ñòa chæ  dung löôïng boä nhôù laø 210 byte=1KB 
            boä nhôù coù 11  bit ñòa chæ  dung löôïng boä nhôù laø 211 byte=2KB 

boä nhôù coù 12  bit ñòa chæ  dung löôïng boä nhôù laø 212 byte=4KB 
Ví duï : EPROM 2716    2732    2764 
       2KB      4KB    8KB 
 SRAM     6116       6264 
                   2KB      8KB 
c. Boä nhôù chính : ROM (read only memory): boä nhôù chæ ñoïc  
      RAM(random access memory) : boä nhôù ñoïc ghi ñöôïc 
Boä nhôù ngoaøi : baêng töø, ñóa töø (ñóa meàm, ñóa cöùng) 

*Chöùc naêng boä nhôù : 
-Coù nhieäm vuï löu tröõ thoâng tin goàm coù : 
 +Chöông trình :- khôûi ñoäng 
   -giao tieáp cô baûn BIOS 
   -heä ñieàu haønh (heä thoáng) 

3A 
 

0F 
 
5 
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   -öùng duïng 
 +Ñeäm döõ lieäu : duøng ñeå chöùa döõ lieäu vaøo vaø laáy döõ lieäu ra 

*ROM : 
-Chöùa döõ lieäu luùc cheá taïo 
-Chöùa döõ lieäu cheát :  -caùc chöông trình khôûi ñoäng 
   -thoâng soá heä thoáng 
   -giao tieáp bios 

*Ram : thoâng tin trong Ram coù theå thay ñoåi ñöôïc  
-Ñoïc thì thoâng tin cuõ vaãn coøn 
-Ghi thì thoâng tin môùi seõ ñeø leân 
-Khi maát ñieän thì seõ maát thoâng tin 

*ROM goàm coù caùc loaïi nhö sau : 
-EPROM : (erasable programmable ROM) : rom laäp trình vaø xoùa ñöôïc . Laäp trình 
baèng caùch ñöa xung ñieän aùp cao vaøo chaân Vpp, xoùa baèng tia cöïc tím 
-PROM (programmable ROM) rom laäp trình ñöôïc 
-EEPROM (electrical erasableprogrammable rom) rom laäp trình vaø xoùa baèng ñieän. 
Ví duï : eeprom 2832 
-MROM (maskable ROM)rom maët naï 

*RAM coù caùc loaïi sau : SRAM (static ram ) ram tónh  
         DRAM (dynamic ram ) ram ñoäng 
 
 
    1.4.3. Các thiết bị ngoại vi. 
1.4.3.1 Phaân loaïi ngoaïi vi : 
Caùc thieát bò I/O  coù teân goïi khaùc nhau laø caùc thieát bò ngoaïi vi (peripheral devices). 
Baûng sau cho thaáy moät soá thieát bò ngoaïi vi  tieâu bieåu theo nhoùm nhaäp (I) vaø xuaát (O). 
-Thieát bò löu tröõ ngoaøi: ñóa töø (FDD, HDD), USB, CD-ROM, DVD. 
-Thieát bò giao tieáp vôùi cong ngöôøi: Maøn hình, maùy in. 
-Thieát bò ñieàu khieån: caûm bieán vaø truyeàn ñoäng. 
1.4.3.2 Giao tieáp I/O: 
Ví duï : giao tieáp I/O laäp trình ñöôïc 8255, 8250 
 
 
 
 
 
 
 
       Vaøo             Ra 
    Coång (port)           + Baøn phím       +Maøn hình 
             + Chuoät             + Maùy in 
    

Hình 1.6 
Ví duï : coång maùy in (LPT1) coù ñòa chæ 378h 

CPU I/O Thieát bò 
ngoaïi vi 
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 Coång COM1(RS232) coù ñòa chæ 3F8h 
- Thieát bò ngoaïi vi goàm coù : maøn hình, baøn phím, chuoät, maùy in, maùy queùt, maùy veõ, 
CD Rom,vv… 
- Moãi thieát bò ngoaïi vi coù 1 IO rieâng naèm trong phaàn xuaát nhaäp IO 
- Moãi IO coù ñòa chæ coång rieâng 
- IO khoâng phaûi laø choã chöùa döõ lieäu, maø chæ laø coång ñeå döõ lieäu qua laïi 
- Xuaát nhaäp tuøy theo thieát bò ngoaïi vi 
 
 
   1.4.4. Hệ thống bus. 
Bus 
Caùc heä thoáng con cuûa MCU vaø CPU lieân laïc vôùi nhau thoâng qua “bus” (tuyeán), bus 
laø taäp hôïp caùc ñöôøng tín hieäu maø qua ñoù coù theå truyeàn ñi thoâng tin veà ñòa chæ, döõ lieäu 
vaø ñieàu khieån. Thoâng thöôøng bus coù ñoä roäng laø 8 hay 16 bit( hoaëc lôùn hôn nöõa tuyø 
theo CPU hoaëc thieát bò I/O). Heä thoáng bus goàm bus ñòa chæ, bus döõ lieäu vaø bus ñieàu 
khieån. 
Caøi ñaët bus chung : 
 -Bus doàn keânh 
- Caùc boä ñeäm bus 3 traïng thaùi 
- Chu kì ñoïc bus. 
- Chu kì ghi bus 
 
1.5. Các họ vi xử lí thong dụng: 
  Intel 80x86. 
   Motorola  680x0. 
   MCS-51. 
   68HC11, 68HC12. 
   Zilog Z80. 
   Microchip PIC 16F84, PIC 16F877A. 
1.6. Vi điều khiển. 
1.6.1. Caùc giôùi haïn cuûa vi xöû lyù 
-Caàn boä nhôù ngoaøi ñeå thöïc thi chöông trình. 
-Khoâng theå giao tieáp tröïc tieáp  vôùi caùc thieát bò I/O. 
1.6.2.Vi xöû lyù vaø vi ñieàu khieån: 
So saùnh vi xöû lyù (MPU) vaø vi ñieàu khieån (MCU) 
MPU: 
-Ñöôïc thieát keá ñeå  thöïc hieän chöùc naêng CPU  trong heä maùy vi tính. 
- Taäp leänh ñöôïc saép xeáp ñeå cho pheùp maõ vaø moät  löôïng lôùn döõ lieäu ñöôïc chuyeån ñi 

giöõa vi xöû lyù vôùi boä nhôù  vaø thanh ghi ngoaøi. 
- Caùc taùc vuï taùc ñoäng  vôùi nhoùm bít khoâng nhoû hôn 4 bit. 
MCU : 
-Ñöôïc thieát keá ñeå laøm vieäc vôùi maïch ngoaøi toái thieåu. 
-Taäp leänh ñôn giaûn (khoaûng 255 leänh). 
-Caùc taùc vuï coù theå taùc ñoäng leân töøng bít. 
MCU laø maùy tính vôùi taát caû trong  moät  chip : 
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 MCU = CPU + Boä nhôù + Giao tieáp I/O 
 
Sô ñoà khoái cuûa moät MCU  
 
 
                             Microcontroller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.7 : Sô ñoà khoái moät MCU 
 So vôùi MPU thì MCU coù theâm moät soá maïch laøm cho MCU hoaït ñoäng nhö  
moät thieát bò duy nhaát. MCU laøm vieäc  vôùi caùc döõ lieäu  ñöôïc ñöa vaøo qua caùc coång 
nhaäp noái tieáp hoaëc song song ñöôïc ñieàu khieån bôûi phaàn meàm ñöôïc caát trong boä nhôù 
chöông trình. 
 Caùc MCU tieâu bieåu : 
. 8051 (intel vaø caùc haõng khaùc) : laø MCU theá heä thöù hai cuûa Intel. 
. 68HC11 (Motorola vaø Toshiba) : coù kieán truùc boä nhôù chung trong ñoù caùc leänh , döõ 
lieäu , I/O vaø caùc maïch ñònh thì taát caû chia xeû cuøng vuøng nhôù. 
.PIC (Microchip) : Hoï MCU RISC ñaàu tieân ( 35 leänh). 

Memory Register 

ALU 

I/O 
port 

Counter 
Timing 
& 
control 

Interrupt 
chip 
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1.7.Giới thiệu chung về  vi điều khiển PIC. 
1.7.1. Mục đích của sách 
 Mục đích của sách là dạy bạn làm sao để xây dựng mạch điều khiển sử dụng 
thiết bị như là nút nhấn, bàn phím, cảm biến, led đơn, loa, led 7 đoạn,… Điều này được 
thực hiện bằng các thí dụ.  
Chương trình được viết bằng hợp ngữ. 
Chúng ta cần mạch nạp (loại JDM qua cổng COM, hay loại qua cổng USB) để viết các  
lệnh vào chip. Phần mềm biên dịch MPASM hay MPLAB chuyển văn bản mã nguồn 
thành mã máy. 
1.7.2. Bộ nhớ chương trình 
 Bên trong vi điều khiển  chương trình mà chúng ta viết được lưu  trong vùng 
nhớ EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory), bộ nhớ  này không bay 
hơi và có nhớ khi nguồn bị tắt. Các lệnh mà  chúng ta lập trình vào vi điều khiển làm 
việc bằng các  di chuyển  và vận hành  dữ liệu  trong ô nhớ  được biết như là  ô nhớ  
(file) và thanh ghi (register). Bộ nhớ  này gọi RAM (Random Access Memory). Thí dụ 
trong điều khiển nhiệt độ  phòng,  chúng ta  đo nhiệt độ  phòng bằng cách bằng vi điều 
khiển thông qua thanh ghi điều khiển tương tự sang số (ADCON0). Sự đo lường thì 
được so sánh  với dữ liệu của chúng ta lưu trong một  ô nhớ  người dùng (user file). 
Thanh ghi trạng thái sẽ  chỉ báo  nếu nhiệt độ là lớn hơn  hay nhỏ hơn  giá trị yêu cầu 
và  thanh ghi cổng (port) sẽ bật/tắt lò nhiệt tương ứng. Bản đồ bộ nhớ của 16F877A 
được cho ở chuơng sau. 
Vi điều khiển PIC là 8 bit, nghĩa là ô nhớ người dung  và thanh ghi là 8 bit nhị phân 
như hình 2.1. 
Bit 7                  6              5               4               3                  2               1               bit 0 

1 0 1 1 0 0 1 0 
Hình 1.7.1: Dạng thanh ghi và ô nhớ người dung. 
Trong đó LSB là bit có trọng số thấp nhất (bit 0), MSB là bit có trọng số cao nhất (bit 
7). 
1.7.3. Xung đồng hồ vi điều khiển 
 Để chạy từng bước qua các lệnh, vi điều khiển cần xung clock để đồng bộ  việc 
di chuyển dữ liệu vòng quanh mạch điện tử. Điều này được cung cấp  bởi hai tụ điện và 
thạch anh hay bởi mạch dao động bên trong. 
Trong 16F84 có 4 lựa chọn dao động: 
. Mạch RC dao động mà cung cấp  giải pháp giá thành thấp. 
. Dao động LP, nghĩa là thạch anh 32 KHz, mà tối thiểu hóa tiêu thụ năng lượng. 
. XT: cho cấu hình thạch anh chuẩn. 
. HS là tùy chọn dao động tốc độ cao. 
 Các tần số thạch anh thông dụng là: 32 Khz, 1 Mhz, 4 Mhz, 10 Mhz và 20 Mhz. 
PIC 16F877A  còn có them 4 lựa chọn sau (tổng cộng là 8): 
. EXTRC: điện trở/tụ điện ngoài. 
. EXTRC điện trở tụ điện ngoài với CLKOUT. 
. INTRC điện trở/tụ điện 4 Mhz nội. 
. INTRC điện trở tụ điện nội 4 Mhz với CLKOUT. 
1.7.4. Hệ thống vi điều khiển 
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Sơ đồ khối hệ thống vi điều khiển được cho ở  hình 1.7.2. 
 

                               
 
 
 
 

Hình 1.7.2: Hệ vi điều khiển cơ bản. 
. Thành phần ngõ vào gồm có thiết bị  số như là  công tắc, nút nhấn, bàn phím,.. và cảm 
biến như là điện trở phụ thuộc ánh sang, thermixtor, cảm biến gas, cảm biến áp suất,… 
. Đơn vị điều khiển hiển nhiên là vi điều khiển, vi điều khiển sẽ giám sát ngõ vào và  
như là kết quả chương trình sẽ bật (turn on) ngõ ra hay tắt (turn off) ngõ ra. Vi điều 
khiển lưu  chương trình trong bộ nhớ và thực thi lệnh dưới  sự điều khiển của mạch 
đồng hồ (clock). 
. Thiết bị ngõ ra được làm từ led đơn, loa, động cơ, hiển thị số, led 7 đoạn, lò nhiệt, 
quạt,… 
 Chọn lựa  hiển nhiên  nhiều nhất  cho vi điều khiển  là có bao nhiêu ngõ vào số, 
ngõ vào analog, và ngõ ra  mà hệ thống yêu cầu. Điều này chỉ ra  số chân  tối thiểu vào 
ra (I/O) mà vi điều khiển phải có. Nếu ngõ vào analog được sử dụng thì vi điều khiển 
phải có  bộ chuyển đổi  tương tự -số (A/D). 

Xem xét kế tiếp là kích cỡ bộ nhớ chương trình  là gì. Điều này không là vấn đề lớn 
khi bắt đầu . Các chương trình trong sách phù hợp  không gian bộ nhớ  chương trình 1 
KByte (16f84) tới 8 KByte (16f877a). 

 Tần số xung clock xác định tốc độ tại đó lệnh được  thực thi. Điều này là quan 
trọng nếu bất kì tính toán dài là được xem xét. Tần số xung clock càng cao thì vi điều 
khiển  hoàn  thành hiệm vụ càng nhanh  và chuyển sang nhiệm vụ khác. 

Một xem xét nữa là  số ngắt và số mạch timer (định thì) được yêu cầu, bộ nhớ 
dữ liệu EEPROM yêu cầu là bao nhiêu. Các hoạt động phức tạp hơn sẽ được xem xét 
sau. 

 Trong sách này, chương trình yêu cầu ngõ vào analog được hiện thực  
trên PIC 16F84 hay PIC16F 877A.  
1.7.5. Các loại  vi điều khiển 
 Danh sách các loại vi điều khiển PIC thì được phát triển hang ngày. Chúng bao 
gồm các thiết bị cho tất cả các ứng dụng. Thí dụ: 18F8722 có 64K bộ nhớ EPROM, 
3938  byte RAM (ô nhớ người dung), 1024 byte EEPROM, 16 kênh A/D  10 bit, điện 
áp tham chiếu, 72 ngõ vào và ra (I/O), 3 timer 16 bit và 2 timer 8 bit. 
 Về cơ bản có 2 loại vi điều khiển: thiết bị Flash và thiết bị lập trình một lần (one 
time programmable devices -OTP). 
 Thiết bị Flash có thể lập trình lại trong mạch nạp trong khi đó thiết bị lập trình 
một lần không thể lập trình lại. Tất cả thiết bị OTP tuy nhiên có sự phân loại đóng 
khung (windowed) mà cho phép  chúng bị xóa dưới ánh sang tia cực tím trong khoảng 
15 phút để mà chúng có thể lập trình lại. Thiết bị OTP dung cấu hình dao động RC, LP, 
XT hay HS. 
Trong sách này chúng ta dung thiết bị Flash là PIC 16F84 hay PIC 16F877A. 
1.7.6. Đặc tính của vi điều khiển 
 Bạn chỉ ra một thiết bị với mã nhận dạng sản phẩm: 
. Số sản phẩm. 
. Nếu nó là loại đóng khung, OTP hay thiết bị Flash. Loại đóng khung  được chỉ ra  bởi 
JW. Thiết bị OTP  được chỉ ra bởi tần số dao động và thiết bị Flash  được chỉ ra  bởi 
chữ F như là 16F84. 

Ngõ 
vào 

Điều 
khiển 

Ngõ 
ra 
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. Tần số dao động, thường là 04 cho các thiết bị  làm việc lên tới 4 Mhz, 10 cho thiết bị 
làm việc  lên tới 10 Mhz, hay 20  cho thiết bị  lên tới 20 Mhz. Thiết bị 20 Mhz thì đắt 
tiền hơn  thiết bị 4Mhz. 
. Tầm nhiệt độ, cho ứng dụng tổng quát 0 oC 70 oC là được chỉ ra. 

Hệ thống nhận dạng sản phẩm  cho vi điều khiển  PIC  được minh họa  ở hình 
1.7.3. 

Part No.       –XX        X       /XX 
 
                                                  Đóng gói L= PLCC 
                                                               P=PDIP (đóng gói Plastic chuẩn) 
                                                               So=SOIC small outline IC 
                                                               PQ=MQFP 
                                                               JW=Windowed device (CERDIP) 
                                           Tầm nhiệt độ  - =0oC  70 oC 
                                                                 I = -40 oC +85 oC 
                                                                 E = -40 oC +125 oC 
                               Phạm vi tần số:  04= 4Mhz 
                                                          10 = 10 Mhz 
                                                           20 = 20 Mhz 
                               Thiết bị, thí dụ 16C711 
 
Hình 1.7.3. Hệ thống nhận dạng sản phẩm. 
 

1.7.7. Sử dụng vi điều khiển 
 Để sử dụng vi điều khiển trong mạch, có  hai lĩnh vực  về cơ bản chúng ta cần 
hiểu 

1. Cách kết nối vi điều khiển với phần cứng. 
2. Cách viết chương trình và nạp mã vào  vi điều khiển                               

1.7.1. Phần cứng vi điều khiển: 
 Phần cứng mà vi điều khiển cần để hoạt động  thì được minh họa  ở hình 1.7.4. 
Thạch anh và tụ điện  được nối với chân 15 và 16 của 16F84 để tạo ra xung clock mà 
được yêu cầu để vi điều khiển đi qua  chương trình  và cung cấp xung định thì. 
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        16F84 
 
 
                V+ 
 
16        MCLR 
 
 
 
15                0V 

 
                                                                      +5V 
 
                                                                14 
 
             68 pF                                         4 
 
 
                         32 Khz 
 
        68pF                                                5 
 
 

Hình 1.7.4: Mạch vi điều khiển 

U1
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2
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C1
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Mạch vi  điều khiển PIC 16F84 
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Mạch vi điều khiển PIC 16F877A 

Nguồn cung cấp cho vi điều khiển: 
Nguồn cung cấp cho vi điều khiển trong khoảng từ 2v tới 6v. Điều này có thể được 
cung cấp dễ dàng  từ chân  6v như hình  1.7.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        + 
 
                          -      
 
 
 
 
 
 

Hình 1.7.5: Nguồn cung cấp cho vi điều khiển. 
 
Diode trong mạch tạo ra áp 0,7v trên nó nên làm giảm điện áp cung cấp còn 5,3v. Nó 
cung cấp bảo vệ cho vi điều khiển  nếu nguồn được nối sai tình cờ. Trong trường hợp 
này diode sẽ phân cực ngược  và không có dòng chảy qua. 
7805, mạch ổn áp: 

        V+ 
 
 
16F84 
 
 
     0v 
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Kết nối nguồn cung cấp thong dụng nhất cho vi điều khiển là dung IC ổn áp 7805 có 3 
chân. Kết nối được minh họa ở hình 1.7.6. 
 
 
                                                                               +5V 
 
                     Vin                                                  Vout 
 
                                                                                0v 

Hình 1.7.6: Mạch ổn áp 7805 
Điện áp vào Vin cho 7805 là từ 7v đến 30v.  
Công suất tiêu tán trong 7805: 
Sự cẩn trọng phải được xem xét khi sử dụng điện áp Vin cao đưa vào 7805. Thí dụ nếu 
Vin=24v, ngõ ra 7805 là +5v, thế thì 7805 có 24v-5v=19v rơi trên nó. Nếu nó cung cấp 
dòng 0,5A cho mạch thì  công suất tiêu tán (volt x ampe) là: 19v x 0,5A=9,5 watt. Bộ 
ổn áp sẽ rất nóng. Do đó ta phải có  miếng tản nhiệt (bằng nhôm). 
Kết nối nút nhấn với vi điều khiển: 
Cách thong dụng nhất  về một nút nhấn tới vi điều khiển là thong qua điện trở kéo lên 
tới +5V như minh họa ở hình 1.7.7. 
                                     +5V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          0v 

Hình 1.7.7: Kết nối nút nhấn với vi điều khiển. 
Khi nút nhấn là hở, logic 1 được nối với vi điều khiển. 
Khi nhấn nút, logic 0 được nối với vi điều khiển. 

Một số vi điều khiển  như là 16F84, 16F818, và 16F877a có điện trở kéo lên  
bên trong nối với một số chân I/O. Port B trong thiết bị trên. 
Hình 1.7.8 minh họa nút nhấn được nối dung kéo lên bên trong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       0V 
 

Hình 1.7.8: Kết nối nút nhấn  sử dụng điện trở kéo lên bên trong. 
 
Kết nối ngõ ra với vi điều khiển: 

7805 

Vi điều 
khiển 

Vi điều 
khiển  
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Vi điều khiển có khả năng cung cấp xấp xỉ 20-25 mA tới chân ngõ ra. Như vậy tải như 
là led đơn, hay rờle nhỏ  có thể được lái trực tiếp. Tải lớn hơn yêu cầu giao tiếp thong 
qua transistor đối với dc, hay triac đối với ac. Thiết bị cách ly quang (opto-coupled 
device) là giao tiếp cách li giữa vi điều khiển và tải. 
Kết nối led đơn với vi điều khiển được minh họa ở hình 1.7.9. 
 
 
 
 
                                                          680 Ohm 
 
 
 
 
 
                                                       0V 

Hình 1.7.9: Kết nối 1 led với vi điều khiển. 
Logic 1: led sang 
Logic 0: led tắt. 
 
                                                470 Ohmx4 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   0V 
 
 
 

Hình 1.7.10: Kết nối 4 led  với PIC 16F877A 
1.7.2.Lập trình vi điều khiển: 

Để vi điều khiển  thực hiện một số  hành động  điều khiển, bạn cần giao tiếp 
(truyền thong) với nó và yêu cầu vi điều khiển  những lệnh phải làm gì. Khi giao tiếp 
với người khác, chúng ta dung  ngôn ngữ nói, khi giao tiếp với vi điều khiển chúng ta 
sử dụng  ngôn ngữ lập  trình (hợp ngữ). Hợp ngữ cho PIC sử dụng 35 lệnh trong tập 
lệnh. Thêm vài lệnh được dung  trong vi điều khiển lớn. 
 Để giao tiếp với vi điều khiển chúng ta cần  biết 35 lệnh  này là gì và cách sử 
dụng  chúng. Không phải tất cả 35  lệnh được dung trong sách này. Thực tế bạn có thể 
viết  chương trình có ý nghĩa  chỉ dung 5 hay 6 lệnh. 

IV. Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lí. Giới thiệu chung về PIC. 

1.Các hệ đếm dung trong máy tính. Mã BCD là gì? Mã ASCII là gì? 
2.So sánh máy vi tính với các thế hệ máy trước đây. 

Vi điều 
khiển 

16F877a  RB0 
 
                RB1 
 
                RB2 
 
                RB3 
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3. Trình bày lịch sử phát triển của các bộ vi xử lí. 
4. Trình bày cấu trúc và hoạt động của một hệ vi xử lí. 
5. Trình bày cấu trúc và hoạt động của một CPU 8 bit. 
6. Bộ nhớ là gì? Phân biệt ROM và RAM. Phân biệt MROM, PROM, EPROM, 
EEPROM. Phân biêt RAM tĩnh và RAM động. 
7. Thiết bị ngoại vi  gồm những gì? 
8. Giải thích các từ SSI, MSI, LSI và VLSI. 
9. Trình bày sơ đồ khối một MCU (vi điều khiển). So sánh MCU và CPU (vi xử lí). 
10. Kể tên các họ vi xử lí thong dụng. 
11. Trình bày hệ thống vi điều khiển . 
12. Cách sử dụng vi điều khiển PIC: phần cứng và viết chương trình. 
13.Các thiết bị/dụng cụ 3 trạng thái  là gì? Và tại sao chúng  lại cần thiết trong các  hệ 
thống  dung bus? 
14.Cần bao nhiêu byte  để làm thành 1 word 32 bit? 
15. Một chip bộ nhớ có dung lượng 2K (2048 byte). Hỏi  số chân địa chỉ  của chip nhớ 
này. 
16. Hãy định vị bộ nhớ 96 bit theo 3 cách. 
17. Trình bày sơ đồ khối của Z80 CPU. 
18. Nêu các phương pháp địa chỉ hóa của Z80 CPU. 
19. Neáu moät chip boä nhôù coù kích thöôùc laø 1024x 4 bits, ta phaûi  caàn bao nhieâu chip 
nhö vaäy ñeå taïo  2K (2048) byte boä nhôù ? 
 
 
 
 
VI. Rút kinh nghiệm: (về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
    Ngày ….tháng…..năm 2011                                      Ngày ….tháng…..năm 2011 
             Bộ môn                                                                       Giảng viên soạn 
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Bài  giảng số 2: : Phần cứng vi điều khiển PIC 16F84 và PIC 16F877A( Số tiết: 5) 
I.Ổn định lớp: 
……………………. 
II.Kiểm tra bài cũ: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
III.Tên bài giảng: : Phần cứng vi điều khiển PIC 16F84 và PIC 16F877A 
III.1. Mục tiêu: 

            - Vi điều khiển 16F84. 
            - Vi điều khiển 16F877A : sơ đồ khối PIC 16F877A, bộ nhớ chương trình, bộ 
đếm chương trình (PC) và ngăn xếp (stack), bản đồ bộ nhớ dữ liệu, các thanh ghi chức 
năng đặc biệt (SFR),và thanh ghi trạng thái. 

 
III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, khăn, bảng, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 2: Phần cứng vi điều khiển PIC 16F84 và PIC 16F877A. 
2.1.Vi điều khiển PIC 16F84 
PIC 16F84A có các đặc tính: 
-có 35 lệnh, câu lệnh chỉ cần 1 chu kì máy, câu lệnh nhảy cần 2 chu kì máy. Tần số: tối 
đa 20 Mhz và chu kì máy là 200 ns. Bộ nhớ chương trình 1k x 14 words, bộ nhớ RAM 
là 68 byte, bộ nhớ dữ liệu dạng EEPROM  là 64 byte. Chiều dài câu lệnh là 1 word 14 
bit (1 từ =14 bit). Xử lí dữ liệu dạng 8 bit (1 byte). Có 15 thanh ghi chuyên dụng SFR 
đặt trong bộ nhớ RAM. 
-dùng ngăn xếp  để cất giữ địa chỉ lệnh, ngăn xếp   sâu đến 8 lớp. 
-có thể truy cập  bộ nhớ dung địa chỉ  trực tiếp, gián tiếp  và tương đối. 
-Có 4 dạng ngắt. 
-13 chân xuất nhập dữ liệu (PORT A 5 chân, PORT B 8 chân). 
-Một đồng hồ timer 0, dung hanh đếm 8 bit nên đếm được tối đa 256 nhịp. 
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Sơ dồ chân: Hình 2.1 
U3

PIC16F84

1
2
34

6
7
8
9
10
11
12
13

15

16

17
18

RA2
RA3

RA4/TOCKIMCLR

RB0/INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

OSC1/CLKIN

OSC2/CLKOUT

RA0
RA1

 
Hình 2.1: Sơ đồ chân của PIC 16F84 
Ý nghĩa các chân:  
- OSC1/CLKIN:  là chân  ngõ vào của mạch dao động  thạch anh  dung để định tần số  
xung nhịp  và chân này cũng là ngõ vào của xung nhịp (clock input). 
. OSC2/CLKOUT: là chân ngõ ra của mạch dao động thạch anh và là ngõ ra  của xung 
nhịp (clock output), ở đây  tín hiệu xung nhịp đã được khuếch đại. 
. /MCLR: (Master clear) là chân reset. Tác dụng của lệnh reset là trả chương trình  về 
địa chỉ đầu 0000h, và xác lập lại trạng thái  cho các thanh ghi đặc dụng. Lệnh có tác 
dụng ở mức thấp. 
. RA0, RA1, RA2: là các chân xuất nhập của port A. 
. RA4/T0CKI: là chân đa nhiệm , vừa làm chân xuất nhập của portA và lại là chân lấy 
xung cho thanh đếm  của đồng hồ timer 0 (Timer 0 clock input). Chân này có cực Drain 
của Fet để hở. 
. RB0/INT:  là chân đa nhiệm, vừa làm chân xuất nhập dữ liệu của portB  và là chân  
phát động theo ngắt ngoài. Các chân của portB có thể được lập trình  để có trở kháng 
lớn  dung để  làm ngõ vào, dung nhập trạng thái ngoài PIC. 
. RB1, RB2, RB3: là các chân xuất nhập dữ liệu của portB. 
.RB4, RB5, RB6 và RB7: là các chân xuất nhập của port B và sẽ phát động ngắt khi sự 
thay đổi trạng thái trên các chân này. 
. RB6 là 1 chân xuất nhập dữ liệu của portB và  có tính phát động ngắt theo sự thay đổi 
trạng thái  trên chân này. Nó còn có thể lập trình để  dung chân này phát xung nhịp 
(serial clock)  dung cho truyền bit dạng nối tiếp. 
. RB7 là 1 chân xuất nhập dữ liệu của portB  và phát động ngắt theo sự thay đổi trạng 
thái  trẹn chân này. Nó còn có thể lập trình để dung chân này  trao đổi dữ liệu (serial 
data) dùng cho  truyền bit dạng  nối tiếp. 
. Vss là chân nối mass (GND, 0V). 
. VDD là chân nối với VCC (PIC có thể dung VCC từ 2v đến 5,5v). 
Sơ đồ khối bên trong của PIC 16F84A 
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Hình 2.2: Cấu trúc bên trong của PIC 16F84A. 

2.2. Vi điều khiển PIC 16F877A: 
2.2.1. Sơ đồ khối PIC 16F877A và sơ đồ các chân  và ý nghĩa 
Giới  thiệu PIC 16F877A: 

PIC là viết tắt  của “Programmable Intelligent Computer”, có thể dịch là máy 
tính thong minh lập trình được, là một sản phẩm  do hang General Instruments đặt 
cho dòng sản phẩm đầu tiên của họ là PIC 1650. 
 PIC là một họ vi điều khiển RISC được sản xuất bởi công ty Microchip 
Technology. Dòng PIC  đầu tiên  là PIC 1650 được phát triển  bởi MicroElectronics 
Division thuộc General Instruments. Lúc này PIC 1650 được dung để giao tiếp với 
các thiết bị ngoại vi cho máy chủ  CP 1600. 
Hiện nay PIC phát triển mạnh, có rất nhiều loại PIC ra đời. PIC 12 (độ dài mã lệnh 
12 bit) như là dòng PIC 12Cxxx (thí dụ : PIC 12F50x, PIC 12F675), PIC 5x ( 
16F54), PIC 14 như dòng PIC 16Fxxx (16F84, 16F818, 16F877A, 16F872), PIC 16 
như dòng PIC 18Fxxx (PIC 18F4520, 18F2550). 
PIC 16F877A là vi điều khiển PIC thông dụng, loại trung (mid- range) có đặc điểm: 
-Đây là  vi điều khiển thuộc họ PIC 16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 
bit. Mỗi lệnh đều được thực thi  trong một chu kì xung clock. Tốc độ hoạt động tối 
đa cho phép là 20 Mhz với  một chu kì lệnh 20 ms. Bộ nhớ  chương trình Flash là 
8k x 14 words, bộ nhớ dữ liệu (RAM) là 368x8 byte, và bộ nhớ EEPROM với dung 
lượng 256 x 8 byte. Số port I/O là 5 với 33 chân I/O. 
Các đặc tính ngọai vi  bao gồm  các khối chức năng sau: 
-Timer 0: bộ đếm 8 bit  bộ đếm với  hệ số tỉ lệ trước. 
-Timer 1: bộ đếm 16 bit, bộ đếm với hệ số tỉ lệ trước. Có thể được tăng  đếm thông 
qua xung clock/ xung clock thạch anh ngoài ở chế độ  phương thức cất giữ sleep. 
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-Timer 2: bộ đếm 8 bit với thanh ghi chu kì 8 bit, bộ đếm 8 bit  của hệ số tỉ lệ trước, 
hệ số tỉ lệ sau. 
-Có hai bộ bắt giữ/so sánh/điều rộng xung. 
-Các cổng giao tiếp nối tiếp  đồng bộ (SSP) với SPI phương thức chủ và I2C 
(chủ/tớ). 
-Bộ truyền nhận  nối tiếp đồng bộ , không đồng bộ (UASRT/SCL) có khả năng phát 
hiện  9 bit địa chỉ. 
-Cổng phụ song song với 8 bit mở rộng, với các chân điều khiển RD, WR, CS. 
Các đặc tính analog: 
-Bộ chuyển đổi tương tự-số 10 bit trên chip với 8 kênh vào. 
-Hai bộ so sánh, 
Bên cạnh đó là một vài đặc tính của vi điều khiển như : 
-Bộ nhớ Flash với khả năng ghi xóa được 100000 lần. 
-Bộ nhớ dữ liệu EEPROM với khả năng  ghi xóa được 1000000 lần. 
-Dữ liệu bộ nhớ EEPROM có thể lưu trữ được 40 năm. 
-Khả năng tự nạp chương trình với sự điều khiển của phần mềm. 
-Nạp được chương trình ngay trên mạch điện  ISP (in circuit programming) thong 
qua 2 chân. 
-Bộ đếm xung thời gian (WDT-Watch dog timer) với dao động RC bên trong. 
-Có mã chương trình bảo vệ (chức năng bảo mật mã chương trình). 
-Có thể hoạt động hiều dạng  dao động khác nhau. 
Chế độ sleep (phương thức cất giữ) tiết kiệm năng lượng. 
-Công nghệ CMOS Flash/ eeprom với nguồn mức thấp, tốc độ cao. 
-Dãi điện thế hoạt động rộng : 2V  5,5 V. 
-Công suất tiêu thụ thấp: 
<0,6 mA với 5V,  4Mhz. 
20 μA với nguồn 3V, 32 Khz. 
<1 μA với nguồn dự phòng. 
-Khả năng ngắt: lên tới 14 nguồn ngắt trong và ngắt ngoài. 
-Ngăn xếp  được chia làm 8 mức. 
-Truy cập bộ nhớ bằng địa chỉ trực tiếp hay gián tiếp. 
-Nguồn khởi động lại (POR-Power on reset). 
 
 
Sơ đồ khối vi điều khiển PIC 16F877A được minh họa ở hình 2.3. 
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Hình 2.3: Cấu trúc bên trong của PIC 16F877A. 
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Sơ đồ chân PIC 16F877A : ở hình 2.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hình 2.4: Sơ đồ chân PIC 16F877A 
Ý nghĩa các chân: 
. OSC1/CLKI: chân ngõa vào mạch dao động, chân 13. 
. OSC2/CLKO: chân ngõ ra của  mạch dao động, chân 14. 
. /MCLR/Vpp: chân số 1, chân reset, tích cực  mức thấp và còn là xung lập trình cho 
ROM. 
. RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5: chân 2-7, là các chân xuất nhập của PORTA. 
. RE0, RE1, RE2: chân 8-10, là các chân xuất nhập của PORTE. 
. Chân 2-7, 8-10 còn là ngõ vào analog AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7. 
.RA4/T0CKI: vừa là chân  xuất nhập dữ liệu của port A, vừa là chân lấy xung  cho 
thanh đếm của timer 0 (timer 0 clock input). 
. RE0/RD: còn là xung cho phép đọc bộ nhớ (read), tích cực logic 0. 
. RE1/WR: còn là xung cho phép ghi bộ nhớ  (write), tích cực logic 0. 
. RE2/CS:  còn là xung chọn chip (chip select) , tích cực logic 0. 
. RC0, RC1, RC2, RC3: chân 15-18, RC4, RC5, RC6, RC7:chân 23-26: là các chân 
xuất nhập của port C. 
. RC0/T1OSO/T1KCI: còn là chân lấy xung cho thanh đếm của timer 1, và là chân 
T1OSO. 
. RC1/T1OSI: còn là chân T1OSI. 
. RC2/CCP1, RC1/T1OSI/CCP2: còn là chân bắt (capture), so sánh (compare) và điều 
rộng xung (PWM). Mođun giao tiếp với timer 1 và timer 2. 

NTHS
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Highlight
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Tín hiệu bắt: nhân khoảng thời gian  của sự  kiện bên ngoài sử dụng một  chân ngõ vào, 
dung với timer 1. 
Tín hiệu so sánh:  thay đổi  một chân ngõ ra hay tạo  ra một ngắt khi lượng thời gian  cụ 
thể  trôi qua , dung với timer 1. 
Tín hiệu điều rộng xung: tạo ra  ngõ ra song vuông, chu kì bổn phận xác lập  và có thể 
cấu hình lại tại một tần số xác định, dung với timer 2. 
 
 
 
 
                                     Ton    Toff 

                                                                   , 
T
TPWM on=  

 
 
                                           T 
. RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7: chân 33-40 là các chân xuất nhập của 
PORTB. 
. RB0/INT: còn là chân phát  động  theo ngắt ngoài. 
. RC6/TX/CK: nó có thể được lập trình  để dung chân này phát xung nhịp (serial clock) 
dung cho truyền bit dạng nối tiếp. Đây còn  là chân phát TX (transmit data). Hai chân 
này dung cho thu phát bất đồng bộ  và đồng bộ (USART) ,có thể định địa chỉ. 
. RC7/RX/DT: nó có thể được lập trình để dung chân này trao đổi dữ liệu (serial data). 
Đây còn là  chân thu dữ liệu (receive data). 
. RA3/AN3/Vref+, RA2/AN2/Vref-/Cref: là các chân điện áp tham chiếu cho bộ 
chuyển đổi tương tự-số  (ADC) 10 bit. 
. RC3/SCK/SCL:  chân 18, còn là  xung clock nối tiếp (Serial clock-SCK) cho SPI, và 
là chân clock nối tiếp cho I2C. 
  RC4/SDI/SDA: chân 23, còn là chân dữ liệu nối tiếp (serial data). 
  RC5/SDO: chân 24, còn là chân  xuất dữ liệu nối tiếp (serial data out). 
Môđun nối tiếp đồng bộ chủ (Master synchronous serial port-MSSP) có thể hoạt động  
ở hai chế độ: 
-SPI (serial peripheral interface): giao tiếp ngoại vi nối tiếp. SPI dùng 3 chân SDO, 
SDI, SCK. 
-I2C: (inter-integrated circuit): mạch tích hợp lien kết, dung 2 chân : SCL, SDA, có thể 
ở chế độ chủ hoàn toàn (full master mode) hay chế độ tớ (slave mode) (với gọi địa chỉ 
tổng quát). 
.RD0, RD1, RD2, RD3: chân 19-22, RD4, RD5, RD6, RD7:  chân 27-30: là các chân 
xuất nhập của PORT D. 
. VDD: chân 11, 32: là nguồn dương Vcc từ 2V đến 6V (5,5 V). 
. VSS: chân 12, 31, là chân đất (mass, GND, 0V). 
2.2.2. Bộ nhớ chương trình: 
. Từ 8K cực đại 
-(8k x 14 bit/word)/1 byte= 14 Kbyte bộ nhớ. 
. Vectơ reset ở 0000h 
-Bộ đếm chương trình PC sẽ đến địa chỉ này khi reset. 
. Vectơ ngắt ở 0004h. 
-Bộ đếm chương trình PC sẽ đến địa chỉ này  dựa trên bất kì ngắt nào. 
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                                                             working register 
 
 
 
 
                                                                                              peripherals 
 
Hình 2.5: Sơ đồ khối Mid-range PIC ( PIC 16F877A). 
 
 
                                                                      0000h 
                     
 
  
                                                                      0004h 
                                                                         
                                                                      0005h 
 
                                                                      07FFh 
                                                                          
                                                                      0800h 
 
                                                                      0FFFh 
                                                                      1000h 
 
                                                                      17FFh 
                                                                      1800h 
 
                                                                      1FFFh 
 
Hình 2.6: Bộ nhớ chương trình. 
2.2.3. Bộ đếm chương trình và ngăn xếp: 

Program 
counter 

 

Instruction 
register 

 

Timer 0 

USART 

MSSP 

Reset vectơ  
 
 
 
Interrupt vectơ 
 
 
Page 0 
 
 
Page 1 
 
 
Page 2 
 
 
Page 3 
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. độ rộng 13 bit PC: 
- byte thấp nằm ở thanh ghi PCL  ALU result (8 bit) hay Opcode (11 bit). PCL là 
thanh ghi có thể đọc hay ghi được. 
-PCH  bit trang 
              . cập nhật từ PCLATH 
              . chỉ ra trong bộ nhớ chương trình. 
Bit cao PC<12:8> là không đọc được , nhưng có thể ghi gián tiếp thong qua thanh ghi 
PCLATH. 
. 8 level deep stack ( stack 8 mức) 
Ngăn xếp là một vùng nhớ lien tục có tính chất vào sau ra trước (last in first out-LIFO). 
Con trỏ ngăn xếp sẽ giữ địa chỉ ở đỉnh ngăn xếp. 
-lưu trữ nội dung PC 
. lệnh push (cất nội dung vào đỉnh ngăn xếp) 
        call/interrupt 
. lệnh pop(lấy nội dung ở đỉnh ngăn xếp ra ) 
  return/retfie/retlw 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         PC<12:0> 
 
                                 Call, return, 
                      Retfie, retlw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Program memory 
 
 
 
Hình 2.7 
2.2.4. Bản đồ bộ nhớ dữ liệu: 
 
 
 
 
 
 

PCLATH 

PCH<12:8>               PCL 

Stack level 1 
 
 
 
 
 
 
Stack level 8 
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                               000h                            080h                          100h                     180h 
 
                                                                                                     10Fh                    18Fh 
                              01Fh                            09Fh                          110h                      190h                          
                               020h                            0A0h 
 
 
 128  
 byte 
 
 
 
 
 
                                                                   0EFh                        16Fh                      1EFh 
 
                                                          
 07Fh                           0FFh                        17Fh                      1FFh 
           Bank 0                          Bank 1                    Bank 2                     Bank 3 
 
Hình 2.8 
2.2.5. Các thanh ghi chức năng đặc biệt: 
. Khái niệm ô nhớ thanh ghi (register file ). 
-T ất c ả b ộ nh ớ d ữ li ệu l à ph ần c ủa file thanh ghi, v ì v ậy b ất k ì ô nh ớ trong b ộ 
nh ớ d ữ li ệu c ó th ể ho ạt đ ộng tr ực ti ếp. 
-T ất c ả ngo ại vi đ ư ợc ánh x ạ v ào b ộ nh ớ d ữ li ệu nh ư l à chu ỗi c ác  thanh ghi. 
-T ập l ệnh tr ực giao: t ất c ả c ác l ệnh c ó th ể ho ạt đ ộng tr ên b ất k ì v ị tr í b ộ nh ớ 
d ữ li ệu. 
-Khu ôn d ạng l ệnh t ừ d ài cho ph ép  file thanh ghi c ó th ể đ ịnh đ ịa ch ỉ tr ực ti ếp. 
. Được truy xuất  như bất kì thanh ghi khác. 
. Một số thanh ghi mang qua tất cả các bank (ví dụ PCLATH, INTCON,…). 
Thanh ghi PORTB 
Thanh ghi PORTC 
Thanh ghi PORTD 
Thanh ghi PORTE 
Thanh ghi PORTA 
Thanh ghi TRISA 
Thanh ghi TRISB 
Thanh ghi TRISC 
Thanh ghi TRISD 
Thanh ghi TRISE 
Thanh ghi PCLATH 
Thanh ghi INTCON 
Thanh ghi PIR1 
Thanh ghi PIR2 
Thanh ghi PIE1 
Thanh ghi PIE2 

Thanh ghi 
chức năng 
đặc biệt 
(SFR) 
 
 
 
 
 
 
Thanh ghi 
đa  năng  

SFR 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh 
ghi đa 
năng 
 
 
 
 
70h-7Fh 
truy xuất 

SFR 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh 
ghi đa 
năng 
 
 
 
 
70h-7Fh 
truy xuất 

SFR 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh 
ghi đa 
năng 
 
 
 
 
70h-7Fh 
truy xuất 
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                                                          05h                                          85h 
 
                                                           06h                                         86h 
 
                                                           07h                                         87h 
 
                                                          08h                                          88h 
 
                                                          09h                                          89h 
 
                                                           0Ah                                        8Ah 
 
                                                          0Bh                                          8Bh 
 
                                                          0Ch                                         8Ch 
 
                                                          0Dh                                          8Dh 
 
 
 
                                   Bank 0                                     Bank 1 
 Hình 2.9 
2.2.6. Thanh ghi trạng thái : STATUS register 
                Bit 7      6            5            4          3             2           1          Bit 0 
 
 
 
 
Hình 2.10: Thanh ghi STATUS 
Thanh ghi trạng thái dung để phản ánh hoạt động của ALU trong CPU (như phép toán 
có nhớ, tràn, zero..) thong qua các bit cờ (flags bit) 
.Thanh ghi trạng thái cứa: 
-trạng thái số học của ALU (có nhớ, tràn, zero..). 
-trạng thái reset. 
-bit chọn bank cho bộ nhớ dữ liệu. 
.Bit 6 và 5, RP1 và RP0 là bit chọn bank tới địa chỉ bank 0,1,2, và 3 để chọn thanh ghi 
khác và ô nhớ người dung . 
RP1      RP0           Chọn 
0              0               Bank 0 
0              1               Bank 1 
1              0               Bank 2 
1              1               Bank 3 
.IRP, bit 7: bit chọn bank thanh ghi gián tiếp (dung cho định địa chỉ gián tiếp). 
1= bank 2,3 
0=bank 0,1 

… 
 
PORTA 
 
PORTB 
 
PORTC 
 
PORTD 
 
PORTE 
 
PCLATH 
 
INTCON 
 
PIR1 
 
PIR2 
 
… 

… 
 
TRISA 
 
TRISB 
 
TRISC 
 
TRISD 
 
TRISE 
 
PCLATH 
 
INTCON 
 
PIE1 
 
PIE2 
 
…

IRP      RP1       RP0      /T0       /PD          Z          DC         C 
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Thanh ghi trạng thái chứa kết quả của phép toán số học hay logic của chương trình . 8 
bit  của thanh ghi trạng thái được minh họa ở hình 2.10. 
. Cờ  C (carry flag bit), bit 0: cờ nhớ. Bit này là 1 nếu có nhớ từ lệnh cộng hay trừ 
(ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF). 
Thí dụ: nếu 1 số 8 bit được cộng với số khác  
       1   0    1   1   0   0   1    1 
+     0   0    1   0   1   0   0    1 
 
       1   1    0    1  1    1   0   0 
C=0: không có nhớ ở cột này. 
Thí dụ: Cộng hai số 8 bit 
        1   0    1    1    0    0   1    1 
+      1   0    1    1    0    1   0    1 
 
    1   0   1   1     0   1    0    0    0 
 
C=1    có  nhớ ở cột này ( bit 9 được đưa vào cờ C). 
Nếu kết quả  của phép trừ là +ve hay zero thì cờ nhớ C=1 (bật). 
Nếu kết quả của phép trừ là  là –ve thì cờ nhớ C=0 (xóa). 
. Bit 2, cờ Z (zero flag bit): cờ zero. Bit này  được bật lên 1 nếu kết quả của phép toán  
logic hay  số học là 0, nghĩa là đếm xuống về 0. 
Thí dụ:  0 1  0   0  1   1   0  0 
          + 1 0  0   0  1   1   0  1 
 
             1  1  0   1  1   0   0  1 (khác 0) 
Cờ Z=0 
Thí dụ: 10100001 
          - 10100001 
  
             00000000 (là 0) 
cờ Z=1 
Một sử dụng quan trọng của bit này là kiểm tra nếu một biến  trong bộ nhớ  là bằng với 
giá trị cố định, thí dụ  là ô nhớ CARS chứa 150. 
MOVLW  .150; đặt 150 vào thanh ghi làm việc W 
SUB CARS,W  ; trừ  W từ CARS, nghĩa là CARS-150 
BTFSS STATUS,ZEROBIT; bit zero Z bật lên 1 nếu CARS=150. 
. Bit 1, cờ DC: bit nhớ/mượn số  cho lệnh ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF. Đối 
với mượng, cực tính được giữ. 
1= có nhớ từ bit 4 của kết quả. 
0=không có nhớ từ bit 4 của kết quả. 
Thí dụ: 28 BCD        
          + 38 BCD 
tương đương  
                    1 
           0 0 1 0  1 0 0 0 
        + 0 0 1 1  1 0 0 0 

 
0  1 1 0 0 0 0 0 

có nhớ từ bit 3 sang bit 4 nên cờ DC=1. 
. Bit 4, /T0: time-out bit 
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1= sau khi bật điện, lệnh CLRWDT hay SLEEP 
0=một WDT time out diễn ra. 
. Bit 3,/PD: power-down bit 
1=sau khi bật điện hay lệnh CLRWDT 
0= bằng cách thực thi lệnh SLEEP. 
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Bản đồ  bộ nhớ  của 16F84: 
Địa chỉ Tên ô nhớ (file name) Tên ô nhớ (File name) 
00 địa chỉ gián tiếp Ind. Add địa chỉ gián tiếp Ind. Add 
01 TMR0 OPTION 
02 PCL PCL 
03 STATUS STATUS 
04 FSR FSR 
05 PORTA TRISA 
06 PORTB TRISB 
07 - - 
08 EEDATA EECON1 
09 EEADR EECON2 
0Ah PCLATH PCLATH 
0Bh INTCON INTCON 
0Ch 
… 
4Fh 

68 ô nhớ người dung (user 
files) 

 

                                                    Bank 0                                                Bank 1 
 
Bản đồ bộ nhớ vi điều khiển 16F877A 
Địa chỉ  Tên ô nhớ  bank 0 Tên ô nhớ bank 

1 
Tên ô nhớ bank 
2 

Tên ô nhớ bank 
3 

00h IND. Add Địa chỉ 
gián tiếp 

Ind. Add Ind. Add Ind. Add 

01h TMR0 OPTION TMR0 OPTION 
02h PCL PCL PCL PCL 
03h STATUS STATUS STATUS STATUS 
04h FSR FSR FSR FSR 
05H PORTA TRISA   
06H PORTB TRISB PORTB TRISB 
07H PORTC TRISC   
08H PORTD TRISD   
09H PORTE TRISE   
0AH PCLATH PCLATH PCLATH PCLATH 
0BH INTCON INTCON INTCON INTCON 
0CH PIR1 PIE1 EEDATA EECON1 
0DH PIR2 PIE2 EEADR EECON2 
0EH TMR1L PCON EEDATH  
0FH TMR1H  EEDARH  
10H T1CON  Thanh ghi đa 

năng 96 byte 
Thanh ghi đa 
năng 96 byte 11H TMR2 SSPCON2 

12H T2CON PR2 
13H SSPBUF SSPADD 
14H SSPCON SSPSTAT 
15H CCPR1L  
16H CCPR1H  
17H CCP1CON  
18H RCSTA TXSTA 
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19H TXREG SPBRG 
1AH RCREG  
1BH CCPR2L  
1CH CCPR2H  
1DH CCP2CON  
1EH ADRESH ADRESL 
1FH ADCON0 ADCON1 
… 
 
6FH 
7FH 

Thanh ghi  đa 
năng  96 byte 

Thanh ghi đa 
năng 80 byte 
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*Thanh ghi PIE1 (địa cỉ 8CH) 
 
 
Bit   7            6           5               4             3              2                   1                 0 
 
 
 
 Thanh ghi PIE1 chứa  các bit cho phép riêng rẽ cho các ngắt ngoại vi. 
Bit 7  PSPIE: bit cho phép ngắt đọc /ghi port tớ song song. 
  1=cho phép ngắt đôc/ghi PSP. 
  0=cấm ngắt đọc ghi PSP. 
Chú ý: PSPIE là dành dự trữ trên thiết bị PIC 16F873A/876A; luôn giữ bit này bị xóa. 
Bit 6:  ADIE: bit cho phép ngắt chuyển đổi A/D. 
   1=cho phép ngắt chuyển đổi A/D. 
   0= cấm  ngắt chuyển đổi A/D. 
Bit 5  RCIE: bit  cho phép ngắt nhận (thu) USART. 
   1=cho phép ngắt thu  USART. 
   0=cấm ngắt thu USART. 
Bit 4: TXIE: bit cho phép ngắt phát USART. 
  1=cho phép ngắt phát USART. 
  0=cấm ngắt phát USART. 
Bit 3  SSPIE: bit  cho phép ngắt port nối tiếp đồng bộ. 
    1=cho phép ngắt SSP. 
    0=cấm ngắt  SSP. 
Bit 2  CCP1IE: bit cho phép ngắt CCP1. 
   1=cho phép ngắt CCP1. 
   0=cấm ngắt CCP1. 
Bit 1 TMR2IE: bit cho phép ngắt  khớp TMR2 tới PR2. 
    1= cho phép ngắt khớp TMR2 tới PR2. 
   0=cấm ngắt khớp TMR2 tới PR2. 
Bit 0  TMR1IE: bit cho phép ngắt tràn (overflow) TMR1. 
   1=cho phép ngắt  tràn TMR1. 
   0=cấm ngắt tràn TMR1. 
*Thanh ghi PIR1 (địa chỉ 0CH) 
Thanh ghi PIR1 chứa các bit cờ riêng rẽ cho các ngắt ngoại vi. 
 
 
     Bit 7          6             5           4             3              2                1                0 
 
 
 
 
 
Bit 7 PSPIF: bit cờ ngắt đọc /ghi port tớ song song. 
   1= một tác vụ đọc hay ghi đã diễn ra (phải được xóa bằng phần mềm). 
   0=không có đọc hay ghi diễn ra. 
Chú ý: PSPIF là dành giữ chỗ  trên thiết bị PIC 16F873A/876A; luôn giữ bit này bị 
xóa. 
Bit 6  ADIF:  bit cờ ngắt chuyển đổi A/D. 
   1=một chuyển đổi A/D hoàn thành. 

PSPIE     ADIE      RCIE       TXIE      SSPIE       CCP1IE   TMR2IE   TMR1IE 

PSPIF     ADIF     RCIF    TXIF     SSPIF     CCP1IF     TMR2IF    TMR1IF 
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    0=chuyển đổi A/D không hoàn thành. 
Bit 5 RCIF: bit cờ  ngắt thu USART. 
    1=bộ đệm nhận USART đầy. 
    0=bộ đệm nhận USART trống. 
Bit 4  TXIT:  bit cờ  ngắt phát USART. 
   1=bộ đệm phát USART trống. 
   0= bộ đệm phát USART đầy. 
Bit 3  SSPIF: bit cờ ngắt port nối tiếp đồng bộ (SSP). 
   1=điều kiện ngắt SSP đã diễn ra và phải được xóa bằng phần mềm trước khi trở về  từ 
chương trình phục vụ ngắt (ISR). Điều kiện mà thiết lập bit này(=1) là: 
.SPI- một sự nhận/phát đã diễn ra. 
.Tớ I2C -một sự nhận/phát đã diễn ra. 
.Chủ I2C  
   -Một sự nhận/phát đã diễn ra. 
  -Điều kiện Start khởi động  được hoàn thành bởi môđun SSP. 
  -Điều kiện Stop khởi động  được hoàn thành bởi môđun SSP. 
  -Điều kiện Restart khởi động được hoàn thành bởi nôđun SSP. 
  -Điều kiện chấp nhận khởi động được hoàn thành bởi môđun SSP. 
   -Điều kiện Start diễn ra trong khi môđun SSP là rãnh rỗi (hệ thống đa(nhiều) chủ). 
   -Điều kiện Stop diễn ra khi môđun SSP là rãnh rỗi (hệ thống đa chủ). 
0=không có điều kiện ngắt SSP diễn ra. 
Bit 2  CCP1IF: bit cờ ngắt  CCP1. 
   Chế độ bắt giữ: 
     1= Bắt giữ thanh ghi TMR1 diễn ra (phải được xóa bằng phần mềm). 
     0= không diễn ra  bắt giữ thanh ghi TMR1. 
    Chế độ so sánh: 
      1=Một sự khớp so sánh  thanh ghi TMR1 diễn ra (phải được xóa bằng phần mềm). 
       0=không có diễn ra sự khớp so sánh TMR1. 
    Chế độ PWM: 
       Không được dung trong chế độ này. 
Bit 1  TMR2IF: bit cờ ngắt khớp  TMR2 tới PR2. 
    1=khớp TMR2 tới PR2 diễn ra. 
    0=không diễn ra khớp TMR2 tới PR2. 
Bit 0   TMR1IF: bit cờ ngắt tràn TMR1. 
   1=thanh ghi TMR1 bị tràn (phải được xóa bằng phần mềm). 
   0=Thanh ghi TMR1 không có tràn. 
*Thanh ghi PIE2 (địa chỉ 8DH) 
Thanh ghi PIE2 chứa các bit cho phép riêng rẽ cho ngắt ngoại vi CCP2, ngắt xung đột 
bus SSP, ngắt tác vụ ghi EEPROM và  ngắt so sánh. 
 
 
         Bit 7      6             5           4                 3               2              1            0 
 
 
 
 
Bit 7  Không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 6  CMIE: bit cho phép ngắt bộ so sánh. 
   1=cho phép ngắt bộ so sánh. 
   0=cấm ngắt bộ so sánh. 

-        CMIE      -         EEIE           BCLIE          -           -        CCP2IE 
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Bit 5 không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 4  EEIE: bit cho phép ngắt hoạt động ghi EEPROM. 
   1=cho phép ngắt ghi EEPROM. 
   0= cấm  ngắt ghi EEPROM. 
Bit 3 BCLIE: bit cho phép  ngắt xung đột bus. 
    1=cho phép ngắt xung đột bus. 
    0=cấm ngắt xung đột bus. 
Bit 2-1 không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 0  CCP2IE: bit cho phép ngắt CCP2. 
   1=cho phép ngắt CCP2. 
   0=cấm ngắt CCP2. 
*Thanh ghi PIR2 (địa chỉ 0Dh) 
Thanh ghi PIR2 chứa các bit cờ  cho ngắt CCP2, ngắt xung đột bus SSP, ngắt  tác vụ 
ghi EEPROm và ngắt bộ so sánh. 
 
         Bit 7       6           5          4                  3              2             1                 0 
 
 
 
 
 
 
Bit 7 Không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 6  CMIF: bit cờ ngắt bộ so sánh. 
    1=ngõ vào bộ so sánh đã thay đổi (phải được xóa bằng phần mềm). 
    0=ngõ vào bộ so sánh  không đổi. 
Bit 5  Không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 4 EEIF: bit cờ ngắt tác vụ ghi EEPROM. 
    1=tác vụ ghi hoàn thành (phải được xóa bằng phần mềm). 
    0=tác vụ ghi không hoàn thành. 
Bit 3  BCLIF: bit cờ ngắt xung đột bus. 
    1=Một xung đột bus đã diễn ra trong SSP khi  cấu hình chế độ chủ I2C. 
     0=Không có xung đột bus diễn ra. 
Bit 2-1   Không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 0   CCP2IF: bit cờ ngắt CCP2. 
    Chế độ bắt giữ: 
        1=Bắt giữ thanh ghi TMR1 diễn ra (phải được xóa bằng phần mềm) 
        0=không có diễn ra bắt giữ thanh ghi TMR1. 
    Chế độ So sánh: 
        1=Một sự khớp  so sánh thanh ghi TMR1  diễn ra. 
         0=không có diễn ra khớp so sánh thanh ghi TMR1. 
     Chế độ PWM: 
         Không sử dụng . 
 
*Thanh ghi PCON: (địa chỉ 8Eh) 
Thanh ghi PCON chứa các bit cờ  cho phép  sự khác biệt giữa Reset lúc bật điện và 
Reset lúc mất ngắt nguồn. 
Bit 7-2: không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit 1  POR : bit trạng thái reset lúc bật  điện. 
    1=Không có reset lúc bật điện diễn ra. 

-        CMIF       -        EEIF          BCLIF          -            -        CCP2IF 
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     0=một reset lúc bật điện diễn ra (phải được bật (=1) bằng phần mềm sau khi reset 
lúc bật điện diễn ra). 
Bit 0  BOR: bit trạng thái reset lúc  mất ngắt nguồn. 
   1=Không có reset Brown-out diễn ra. 
   0= Một reset brown-out diễn ra (phải được bật bằng phần mềm sua khi reset brown-
out diễn ra). 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 2: Phần cứng vi điều khiển PIC 16F84 và 16F877A 
1.Trình bày cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển PIC 16F84. 
2. Trình bày cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển PIC 16F877A. 
3. Trình bày bộ nhớ chương trình. Tổ chức bộ nhớ của PIC 16F877A/16F84 có đặc 
điểm gì? (lọai Harvard hay Von Neumann). 
4. Bộ đếm chương trình PC là gì? 
5. Ngăn xếp là gì? Công dụng của con trỏ năn xếp. Đặc điểm bộ nhớ ngăn xếp của PIC 
16F877A/16F84 (có mấy mức ). 
6. Trình bày ý nghĩa các chân ra của PIC 16F84, 16F877A. 
7. Kể tên và nêu chức năng của các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR). 
8. Thanh ghi STATUS (trạng thái) là gì. Nêu đặc điển các bit của nó. 
9. Trình bày bản đồ bộ nhớ dữ liệu của PIC 16F877A. 
10. Trình bày 6 ứng dụng thực tế của  bộ vi xử lí. 
11. Cho biết cỡ bộ nhớ  gọi địa chỉ được của  bộ vi xử lí với 20 đường địa chỉ. 
12. Minh họa làm thế nào chuyển nội dung ở địa chỉ 20H vào thanh ghi tích lũy W. 
13. Sau đây là một lệnh của PIC 16F877A: 
                MOVWF     06h 
a)Mã lệnh 14 bit của lệnh này là gì? 
b)Giải thích mục đích các bit  của  lệnh này. 
c)Lệnh này tốn bao nhiêu chu kì máy  để thực thi? 
d)Giả sử PIC 16F877A dùng thạch anh 4 Mhz thì mấy bao lâu để thực thi lệnh này? 
14.Bus vi xử lí nào là 2 chiều. 
15. Nếu nghi ngờ CPU bị hỏng thì qui trình  và những  điều cần chú ý  cần phải theo để 
sửa chữa  là như thế nào? 
VI. Rút kinh nghiệm: (về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
    Ngày ….tháng…..năm 2011                                      Ngày ….tháng…..năm 2011 
              Bộ môn                                                                      Giảng viên soạn 
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Bài  giảng số 3: : Tập lệnh của vi điều khiển PIC( Số tiết: 10) 

III.1. Mục tiêu: 
            -Giới thiệu. 
            -Các phương pháp địa chỉ hóa. 
            - Tập lệnh của vi điều khiển PIC : tập lệnh vi điều khiển PIC, các thanh ghi, tóm 
tắt tập lệnh. 
             -Các chỉ thị assembler. 
            -Phương pháp lập trình: phương pháp lập trình, chương trình con. 

 
III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 3: Tập lệnh của vi điều khiển PIC  
3.1.Giới thiệu chung về lập trình hợp ngữ 
3.1.1. Chöông trình : 
 
 
 
 
 

Hình 3.1 

Maõ 
nguoàn 

Thoâng 
dòch/Bieân 
dòch 

Ngoân ngöõ 
maùy CPU 

Haønh 
ñoäng 
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-Chöông trình : laø chuoãi caùc caâu leänh baùo cho maùy phaûi laøm gì, laøm nhö theá naøo 
vaøkhi naøo phaûi laøm. 
-Ngoân ngöõ maùy : laø chuoãi caùc soá 0/1 maø CPU thöïc hieän. Ngoân ngöõ maùy ñöôïc giaûi 
quyeát tröïc tieáp bôûi maïch ñieän töû 
-Ngoân ngöõ caáp cao : goàm coù caùc ngoân ngöõ sau  
. Ngoân ngöõ laäp trình höôùng ñoái töôïng : C++ 
.Ngoân ngöõ laäp trình caáp cao : C, Pascal, QBasic 
.Ngoân ngöõ laäp trình logic : prolog 
. Ngoân ngöõ laäp trình haøm : lisp 
. Thieát keá giao dieän : Visual Basic, Borland Delphi vaø C++ Builder/Visual C++ 
- Boä phaän bieân dòch : laø nhöõng chöông trình dòch maõ nguoàn sang maõ maùy 
- Ngoân ngöõ assembly : dung hoøa ngoân ngöõ caáp cao vaø ngoân ngöõ maùy, ta duøng ngoân 

ngöõ assembly. Chöông trình seõ duøng maõ gôïi nhôù vaø duøng caùc leänh cuûa CPU 
 
 
 
 
 
                  Assembly language       Assembler   Object program 
    Program 
 
         Hình 3.2:  Quaù trình assembling 1 chöông trình nguoàn 
 
Ví duï : MOVWF   6      assembling     00 0000 1000 0110   (maõ maùy)         

 dữ liệu trong thanh ghi W được đặt vào PORT B. 
 

 
 
3.1.2.Giôùi thieäu quaù trình bieân dòch : 
Phần mềm MPLAB 
MPASM.EXE : dịch mã nguồn thành mã máy , chạy ở MS-DOS. 
Trong môi trường Windows,  các tập tin cần có trên đĩa là :MPASMWIN.EXE: , 
MPLINK.exe, và MPLIB.exe. 
Tạo ra dự án dung MPLAB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngoân ngöõ 
assembly 

Trình 
bieân dòch 

Chöông trình 
ñoái töôïng 
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                                     MPASM (assembler) 
 
 
 
 
         MPLIB(librarian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.3: File Project trong MPLAB. 
Trong MPLAB, project (dự án)  là 1 nhóm các file (tập tin) được tạo ra hay nhận dạng 
bởi IDE. Hình 3.3 minh họa cấu trúc  của 1 dự án  hợp ngữ. 
3.1.3. Qui trình xây dựng chương trình: 
a. Nhìn và nghe: vấn đề gì cần giải quyết, cái gì  đã cho, cái gì cần tìm, có thể vẽ  một 
lưu đồ (flow chart) để diễn tả  chương trình hoạt động như thế nào. 
b. Viết chương trình theo ngôn ngữ assembly (hợp ngữ) sử dụng các điều  đã cho để  
giải quyết bài toán  theo yêu cầu đầu ra. 
c.Nhập chương trình vào máy tính. 
d. CHuyển mã ngữ cho chương trình (assembling-biên dịch). 
e. Cho chạy chương trình. 
f. Đánh giá kết quả. 
g. Bảo trì. 
Ví dụ: Viết chương trình nhập một số  và in ra trị số tuyệt đối của số đó. 
Vẽ lưu đồ giải thuật: 
   Baét ñaàu   
 
  Nhaäp 1 soá 
     
 
         Tính trò tuyeät ñoái 
 
 
  In keát quaû 
 
   Keát thuùc 
 

Prog1.asm PxxFyy.inc 

Prog1.obj 

MPLINK 
(linker) 

Prog1.hex Prog1.lst Prog1.map Prog1.err 

Sub.lib Device.lkr 
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 Kí hieäu baét ñaàu/keát thuùc 
 
 Nhaäp/xuaát 
 
 Leänh/thao taùc 
 
 Leänh reõ nhaùnh 
 
 Goïi chöông trình con 
 
3.1.4. Cấu tạo lệnh: 

Moät leänh trong ngoân ngöõ assembly (hợp ngữ)  trong chöông trình goàm coù 4 khu 
vöïc sau : 
Nhaõn          Maõ leänh           caùc toaùn haïng                    ghi chuù 
LOOPA        MOVF                TMR0, W                    ; Đọc TMR0 vào W 
*Nhaõn (label field): laø moät teân , duøng caùc chöõ caùi (a-z), soá (0-9) vaø daáu gaïch döôùi 
Nhaõn duøng cho tham khaûo , laøm ñòa chæ , goïi chöông trình con 
*Maõ leänh (Op-code) : laø nhöõng chöõ vieát taét, deã gôïi nhôù ñöôïc duøng ñoái vôùi leänh cuûa 
PIC 16F877A. Ví duï : movf, movlw, addwf, subwf vv… 
*Toaùn haïng (operand) : leänh coù theå laø moät toaùn haïng hoaëc hai toaùn haïng. Tröôøng 
hôïp 2 toaùn haïng thì toaùn haïng thứ 2 goïi laø toaùn haïng ñeán (destination operand) vaø 
toaùn haïng thöù 1  goïi laø toaùn haïng nguoàn (source operand) 
Ví  dụ: IORWF  7,W ; nội dung ô nhớ 7  được OR với W, kết quả được lưu ở W 
            DECF  12 
W : toaùn haïng ñeán, 7 : toaùn haïng nguoàn 
Ví  duï : leänh 1 toaùn haïng : COMF  6; đảo bit (bù) ô nhớ 6. 
Lệnh NOP ;không có toán hạng. 
*Ghi chuù (comment) : laø nhöõng lôøi chuù thích cho cho leänh ñoù baét ñaàu baèng daáu (;). 
Chöông trình seõ boû qua 
 
 
3.2.Phương pháp địa chỉ hóa (Phương thức tìm kiếm địa chỉ): 
Truy xuất bộ nhớ dữ liệu: 
a.Tìm gián tiếp bộ nhớ 
Phương thức tìm loại này thực hiện thong qua INDF bộ nhớ và FSR. 
Địa chỉ thực tế trước tiên đặt vào trong FSR thong qua việc truy cập INDF để thực hiện 
gián tiếp  đọc và viết số liệu bộ nhớ. 
Phương pháp tìm địa chỉ gián tiếp chủ yếu dùng để viết các chương trình  các “bảng 
tra” hoặc là bảng trị số thực hết sức tiện lợi. 
Thí  dụ:  addwf  INDF,<d> 
b. Tìm kiếm địa chỉ số lập tức (tức thời). 
Số thao tác và số lập tức, có thể nhận được trực tiếp từ trong mã lệnh. 
Thí  dụ:  movlw   <constant> 
               Movlw  .122 
c.Tìm kiếm địa chỉ trực tiếp. 
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Có thể phỏng vấn truy cập tìm kiếm địa chỉ trực tiếp  với bất kì bộ nhớ nào, tức là trong 
mã lệnh đã bao gồm địa  chỉ  của bộ nhớ bị truy cập. 
Thí dụ: addwf  <data_address>,<d> 
d. Tìm kiếm địa chỉ byte. 
Có thể trực tiếp truy cập tìm kiếm một bit bất kì nào trong bộ nhớ  bất kì tức là  trong 
mã lệnh  đã bao gồm  địa chỉ  của bộ nhớ bị truy cập đồng thời bao gồm địa chỉ  hang  
số  trong bộ nhớ đó. 
Truy xuất bộ nhớ chương trình: 
e. Địa chỉ tuyệt đối: 
goto  <program_address> 
f. Địa chỉ tương đối: 
  addwf  PCL,f 
 
*Địa chỉ trực tiếp thanh ghi: 

 
Thí dụ: khởi động bit 0-3 của port B như ngõ ra. 
 
 
 
               Thanh ghi W 
 
 
 
 
           9 bit địa chỉ hiện thực  
 
 
 
           
         RP1  RP0                7 bit từ lệnh 
 

F0h 

0    1 0      0      0      0        0       0      0 
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         Bsf   STATUS, RP0 
         Movlw   b’11110000’ 
         Movwf  TRISB 
        Bcf  STATUS,RP0 
        Clrf  PORTB 

 
 
*Địa chỉ gián tiếp thanh ghi: 
2 file (ô nhớ) : địa chỉ gián tiếp (00h) và FSR (09h) 



 47

 
Thí dụ: Xóa tất cả vị trí RAM từ 20h tới 7Fh. 
 
              Thanh ghi W 
 
 
 
                                      9 bit địa chỉ hiện thực 
 
 
 
                IRP                                        FSR 
 
            Bcf    STATUS,IRP 
            Movlw  0x20 
            Movwf    FSR 
      loop    clrf   INDF 
                Incf   FSR,f 
            Btfss   FSR,7 
             Goto  loop 
        <lệnh kế tiếp> 
Lưu số N vào thanh ghi file đa năng: bạn lưu số N  vào thanh ghi file 09h. Điều này là  
địa chỉ trực tiếp. tuy nhiên, ta bảo chương trình chuuyển  số N vào vào thanh ghi file X, 
trong đó X giữ  giữ giá trị 09h. Điều này là địa chỉ gián tiếp. Thanh ghi file X thực sự 
được gọi  là thanh ghi chọn file (FSR) (bởi vì nó là thanh ghi  file  mà chọn lựa  thanh 
ghi file nào đã chuyển số vào). 
Thí dụ:  chuyển 00h vào ô nhớ 08h 
            movlw d’08’; nạp số 08 vào FSR 
            Movwf  FSR 
            Clrf   INDF  ; xoá địa chỉ  gián tiếp 
*Địa chỉ tức thời: 
Thí  dụ: movlw  0x20 

20h 

0 0      0       0       0       0       0        0       0 
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*PC absolute addressing (Địa chỉ tuyệt đối PC): 
Lệnh call và goto: 
       13   12  11   10     9      8        7       6       5       4       3       2        1       0 
 
 
 
. Địa chỉ tuyệt đối PC (Bộ nhớ chương trình) 
-Nhảy tới 1 vị trí bộ nhớ chương trình khác ra khỏi  chuỗi tuần tự PC. 
-Gọi chương trình con. 
-11 bit  của địa chỉ 13 bit yêu cầu được mã hóa trong lệnh. 
-2 bit them vào sẽ đến từ thanh ghi PCLATH. 
. Được dung khi thực hiện tác vụ  goto  tính toán. 
-Địa chỉ  để nhảy là được  tính bởi chương trình. 
-Địa chỉ được tính toán là được ghi trực tiếp  vào bộ đếm chương trình. 

 
Thí dụ:  

 
org  0x0000 
molw  HIGH  chuongtrinhcon 
movwf  PCLATH 
call  chuongtrinhcon 
…. 
org 0x1250 
chuongtrinhcon     <làm gì đó có ích> 
 ….. 
return 
*Địa chỉ tương đối PC: 

Opcode       0       0      0       0       0       0       0       0       0       0        0 
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Để ghi vào PC: 
1)ghi byte cao vào PCLATH. 
2)ghi byte thấp vào PCL (PCH sẽ được nạp với giá trị từ PCLATH). 
Thí dụ:   movlw  HIGH   0x1250 
              movwf   PCLATH 
              movlw    LOW  0x1250 
               movwf   PCL 
Thí dụ: SỬ dụng bảng tìm kiếm với địa chỉ  tương đ61i  để  lấy  mẫu bit  để hiển thị  
con số trên led 7 đoạn. 
Org 0x0020; trang 0 
Movlw  HIGH sevensegdecode 
Movwf  PCLATH 
Movlw  .5 
Call  sevensegdecode 
Movwf  PORTB 
… 
org   0x1800; trang 3 
sevensegdecode: 
   addwf   PCL,f 
   retlw  b’00111111’ ;0 
   retlw  b’00000110’; 1 
  retlw   b’01011011’; 2 
   retlw  b’01001111’;3 
   retlw  b’01100110’;4 
   retlw  b’01101101’;5 
   retlw  b’01111101’;6 
   retlw  b’00000111’;7 
   retlw  b’01111111’;8 
   retlw  b’01101111’;9 
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3.3. Tập lệnh của PIC 16F84A và 16F877A 
Tập lệnh  của PIC  bao gồm 35 lệnh. Một lệnh  thực thi trong 1 chu kì máy, trừ 

các lệnh  nhảy là 2 chu kì máy. 
 Vi điều  khiển làm việc chủ yếu bằng vận hành dữ liệu trong ô nhớ. Một  số 
trong  các ô nhớ này là thanh ghi đặc biệt, cái khác là ô nhớ người dùng. Trong ứng 
dụng điều khiển, dữ liệu có thể  được đọc từ port (cổng) ngõ vào, vận hành và chuyển 
tới port ngõ ra. 
 Để  sử dụng vi điều khiển bạn cần  biết cách di chuyển và vận hành  dữ liệu  này 
trong  bộ nhớ. Có 35 lệnh trong PIC 16F877A/16F84A để cho phép bạn làm điều này. 
Sử dụng vi điều khiển là sẽ dung những  lệnh này  trong chương trình. Giống như bất kì 
ngôn ngữ mà  bạn không sử dụng  tất cả từ tất cả mọi lúc, đôi khi bạn  không bao giờ 
dung  cái khác  chỉ bây giờ và lặp lại. Tập lệnh của PIC thì giống điều này, bạn có thể 
quản lí  tốt  với 15 lệnh mà thôi. 
 Nhiều  nhất (đa số) trong các lệnh bao gồm việc sử dụng  thanh ghi làm việc 
(working register) hay W. Thanh ghi W là ở trung tâm (trái tim) của vi điều khiển PIC. 
Để di chuyển dữ liệu từ ô nhớ A (file A)  sang ô nhớ B, bạn phải di chuyển nó từ ô nhớ 
A sang W và  sau đó từ W sang ô nhớ B, khá giống  hệ thống  điện thoại dẫn hướng  
một cuộc gọi tới nơi khác  thông qua tổng đài. 
Thanh ghi W cũng vận hành phép toán logic và số học trên dữ liệu. 
3.3.1. Tập lệnh vi điều khiển PIC 
 Để lien lạc (giao tiếp) với vi điều khiển PIC bạn phải học  cách  lập trình nó sử 
dụng  tập lệnh của PIC. PIC 16F84 có 1k x 14 bit word bộ nhớ chương trình EEPROM, 
68x8 bit thanh ghi đa năng và 35 lệnh . PIC 16F877A có 8kx14 bit word bộ nhớ 
chương trình Flash, 368x8 bit thanh ghi đa năng và 35 lệnh làm nên ba nhóm lệnh : bit, 
byte và tác vụ điều khiển và số. 
 Các lệnh này có thể được chia làm thành 3 loại: 
. lệnh bit, mà  tác động lên 1 bit trong ô nhớ (file). 
. lệnh byte, mà tác động  lên 8 bit trong một ô nhớ. 
. Tác vụ  điều khiển và số , mà  hiệu chỉnh ô nhớ  với các biến hay điều khiển sự di 
chuyển  của dữ liệu từ ô nhớ này đến nơi khác. 
a.Lệnh bit: 
Dạng tổng quát của lệnh: 
Tác vụ thanh ghi file hướng bit: 
 
 
                  13                      10  9             7   6                                0 
 
 
 
 
b=3 bit địa chỉ bit. 
f=7 bit địa chỉ thanh ghi file. 
 
Lệnh bit tác động trên bit cụ thể  trong một ô nhớ, vì vậy lệnh có thể  được theo sau bởi 
dữ liệu mà  chỉ ra  số ô nhớ và số bit. 
Thí dụ BSF  6,3. Mã này không có nhiều thong tin để chúng ta có thể sử dụng điều gì 
đó giống  như BSF PORTB,BUZZER trong đó PORTB là ô nhớ 6 và BUZZER được 
nối với bit 3 của port ngõ ra. 
Trong phần tương đương  chúng ta  sẽ thấy PORTB   equ  6 và BUZZER  equ  3. 
* BCF  bit  ; xóa trong ô nhớ. 

  Opcode                  b (bit#)                 f(file#) 



 51

Thí dụ:  GPIO  equ  6; GPIO là ô nhớ 6 
             BCF   GPIO,4; xoá (0)bit 4 của ô nhớ 6  
* BSF  bit; bật  trong ô nhớ. 
Thí dụ:  BSF  GPIO,2; bật bit 2 lên 1. 
* BTFSC  bit; kiểm tra  bit trong ô nhớ và bỏ qua nếu bit bị xóa (0). 
Thí dụ:  CHK_ON   BTFSC  GPIO,0; kiểm tra báo động 
* BTFSS   bit; kiểm tra bit trong tập tin (ô nhớ) và bỏ qua nếu bit được bật (=1). 
Thí dụ:  zerobit   equ  2; zerobit là bit 2 
             STATUS  equ 3; STATUS là ô nhớ 3. 
             BTFSS  STATUS,zerobit 
b)Lệnh byte: 
Dạng tổng quát của lệnh: 
Tác vụ thanh ghi file hướng byte: 
 
                         13                            8       7     6                                    0 
 
 
 
 
 
D=0 cho đích là  thanh ghi W. 
D=1 cho đích là ô nhớ f. 
F= 7 bit địa chỉ thanh ghi file. 
 
 
Lệnh byte làm việc trên tất cả  8 bit trong ô nhớ. Vì vậy một lệnh  byte sẽ được theo sau 
bởi số  ô nhớ phù hợp. 
THí dụ: DECF   0Ch; lệnh này không có nhiều thong tin để chúng ta  sẽ chỉ ra tên của ô 
nhớ như là DECF  COUNT. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cần khai báo phần tương đương mà 
COUNT là ô nhớ 0Ch bằng lệnh COUNT equ  0Ch. 
* ADDWF cộng W và F. 
* ANDWF  and logic W và F. 
* CLRF  xóa ô nhớ . 
* CLRW  xóa thanh ghi làm việc W. 
* COMF  lấy bù ô nhớ. 
* DECF  giảm ô nhớ đi 1. 
* DECFSZ   giảm ô nhớ đi 1, bỏ qua nếu bằng không (0). 
* INCF  tăng ô nhớ lên 1. 
* INCFSZ  tăng ô nhớ lên 1 và bỏ qua nếu bằng không (0). 
* IORWF:  I-xor W và F (inclusive or) 
* MOVF  di chuyển F vào W. 
* MOVWF  di chuyển W vào F. 
* NOP  không làm gì cả. 
* RLF quay trái ô nhớ  1 bit ( 1 vị trí). 
* RRF  quay phải  ô nhớ 1 bit. 
* SUBWF   trừ W từ F , nghĩa là F-W. 
* SWAPF  trao đổi 4 bit  thấp và 4 bit cao của F. 
* XORWF  EXOR W và F (exclusive or). 
c) Tác vụ điều khiển và số: 
Dạng tổng quát của lệnh: 

  Opcode                        d                 f(file#) 
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Tác vụ điều khiển và số: 
 
                        13                               8    7                                        0 
 
 
 
 
 
K=giá trị tức thời 8 bit. 
*Chỉ dung cho lệnh CALL và GOTO: 
 
 
                        13                     11  10                                               0 
 
 
 
k=11 bit giá trị tức thời. 
 
f=00h 7Fh. 
 
 
Tác vụ số và điều khiển  vận hành  dữ liệu và  thực hiện nhảy (rẽ nhánh) chương trình. 
* ADDLW   cộng số với W. 
* ANDLW   AND logic số với W. 
* CALL  gọi chương trình con. 
* CLRWDT  xóa bộ đếm xung thời gian (bộ định thời chó giữ cửa). 
* GOTO  nhảy tới địa chỉ. 
* IORLW  inclusive-or số với W. 
* MOVLW  chuyển số vào W. 
* RETFIE trở về từ ngắt. 
* RETLW   trở về nơi số trong W 
*RETURN   trở về từ chương trình con. 
* SLEEP đi vào chế độ chờ (standby). 
* SUBLW   trừ số từ W, nghĩa là số-W. 
* XORLW  EXOR số và W. 
Những lệnh này làm việc chủ yếu trên 2 thanh ghi  8 bit-thanh ghi làm việc W và  ô 
nhớ F mà có thể  là một trong 15  thanh ghi đặc biệt   của 68 thanh ghi  ô nhớ đa dụng 
mà  tạo thành bộ  nhớ  người dù ng (RAM) của 16F84 hay của 368  byte RAM của 
16F877A. 
Vi điều khiển PIC  là thiết bị 8 bit-điều này có nghĩa là  số cực đại mà có thể  lưu trữ 
trong bất kì  vị trí nhớ là 255. Một số PIC như là 17C43 có 454 byte bộ nhớ dữ liệu. Để 
định vị  ô nhớ  lớn hơn 255, ý tưởng  trang  hay bank được giới thiệu. Bank 0  giữ địa 
chỉ ô nhớ  lên tới 255, trong khi bank 1 có thể  giữ hơn 255 và bank 2 hơn 255,vv… 
Bạn cần biết thanh ghi hay ô nhớ  nằm ở bank cụ thể. 
3.3.2. Thanh ghi: 
Thanh ghi được tạo thành từ 8 bit như minh họa ở hình sau: 
 
 
 
 

Opcode                                        k(số) 

Opcode                                        k(số) 



 53

                         Bit 7   6       5        4         3        2          1         0 
 
 
 
                        MSB ………..……………………………….. LSB 
Hình: Cấu tạo thanh ghi. 
Bit 0 là bit có trọng số thấp nhất (LSB-Least Significant bit) và bit 7 là bit có trọng số 
cao nhất (MSB-Most Significant bit). 
*Thanh ghi 00: thanh ghi định địa chỉ  dữ liệu gián tiếp. 
Xem thanh  ghi chọn ô nhớ , thanh ghi 04. 
*Thanh ghi 01: TMR0, thanh ghi đếm/định thì 0. 
Thanh ghi này có thể  được viết hay  đọc giống như  bất kì  thanh ghi nào khác. Nó 
được dung  cho đếm hay định thì  sự kiện. Nội dung của thanh ghi có thể  được tăng 
(cộng 1)  bởi ứng dụng của 1 xung  bên ngoài áp vào chân TOCKI, thí dụ đếm xe đi 
vào  bãi đậu xe hay bởi xung clock chu kì lệnh bên trong  mà chạy ờ ¼ của tần số thạch 
anh tới sự kiện thời gian. 
*Thanh ghi 02, PCL, bộ đếm chương trình . 
Bộ đếm chương trình  tự động tăng để thực hiện lệnh chương trình. Một ứng dụng  của 
sử dụng  bộ đếm chương trình là minh họa  ở phần bảng tìm kiếm ở chương “các ví dụ 
lập trình” (chương 8). 
*Thanh ghi 03h, thanh ghi trạng thái (STATUS register). 
*Thanh  ghi 04 FSR, thanh ghi lựa chọn ô nhớ. 
Thanh ghi lựa chọn ô nhớ được sử dụng  kết hợp với  thanh ghi 00. Chúng được dung  
trong địa chỉ gián tiếp  để đọc hay ghi dữ liệu  không phải từ  ô nhớ  cụ thể, nhưng tới 
hay từ ô nhớ được chỉ ra bởi dữ liệu trong thanh ghi chọn ô nhớ. 
*Thanh gho 05 PORTA và thanh ghi 06 PORTB 
Port là các kết nối chân mà cho phép  vi điều khiển liên lạc (truyền thông) với thế giới 
xung quanh (bên ngòai). PortA là  port 5 bit ở 16F84  , chỉ có 5 bit thấp được dùng và 
là port 6 bit ở 16F877A, chỉ có 6 bit  thấp được dùng. Bit 0 của portA có thể dung  để 
lập trình  là ngõ vào đồng hồ (T0CKI). Port B là  port 8 bit. Để thiết lập port, TRIS 
được dung. TRIS là viết tắt của  3 trạng thái. Ba trạng thái  có thể là ngõ vào  trở kháng 
cao, ngõ ra mức cao (5V) hay ngõ ra mức thấp (0V). 
*Thanh 8Fh: thanh ghi điều khiển dao động (chỉ có ở 16F818) 
Thanh ghi điều  khiển dao động được dung  để chọn tần số xung clock khi sử dụng dao 
động bên trong. 
 
                  Bit 7       6              5            4         3          2           1        0 
 
 
 
Hình : Thanh ghi điều khiển dao động. 
Bit 6-4: IRCF2: IRCF0 : các bit chọn tần số dao động bên trong. 
IRCF2    IRCF1    IRCF0 
 1               1              1                  8 Mhz (nguồn 8 Mhz lái xung clock). 
 1               1              0                  4 Mhz 
 1               0              1                  2 Mhz 
 1               0              0                  1 Mhz 
 0               1             1                    500 khz 
 0               1              0                    250 khz 
 0              0               1                    125 khz 

1       0         1        1        0         0         1         0 

-       IRCF2     IRCF1     IRCF0     -       IOFS      -       - 
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 0               0             0                     31,25 khz (nguồn INTRC lái xung clock trực tiếp). 
bit 2: IOFS: INTOSC bit ổn định  tần số. 
 
*Thanh ghi W:  
Thanh ghi W giữ kết quả  của một tác vụ hay truyền dữ liệu bên trong. Nó như là  trao 
đổi  điện thoại-dữ liệu đi vào thanh ghi W và được  truyền ra  tới một ô nhớ khác. 
*Thanh ghi tuỳ chọn : OPTION register 
Thanh ghi này được dung để  tỉ lệ trước bộ đếm/đồng hồ thời gian thực. Xung đồng hồ  
TMR0 chạy ở ¼ tần số thạch anh nhưng có thể được chia tần nhỏ xuống. bởi  hệ số tỉ lệ  
trước  cho đo  khoảng thời gian dài hơn. 
*Ngăn xếp (stack) 
Ngăn xếp là một vùng nhớ lien tục có tính chất vào sau ra trước (last in first out-LIFO). 
Con trỏ ngăn xếp sẽ giữ địa chỉ ở đỉnh ngăn xếp. 
Ngăn xếp  là tên gán cho  ô nhớ  mà giữ vết của địa chỉ chương trình khi lệnh “call” 
được thực hiện. Có 8 mức ngăn xếp trong 16F84A/16F877A, mà nghĩa là  chương trình 
có thể   nhảy tới  1 chương trình con và từ đó nhảy tới chương trình con khác, làm 
thành 8 lần nhảy tổng cộng và ngăn xếp sẽ  (có thể) trả về nó ngược tới chương trình. 
16C54 có ngăn xếp 2 mức. 
3.3.3. Tóm tắt tập lệnh 
3.3.3.1. Lệnh bit 
a/BCF: xoá bit  trong ô nhớ F. 
Thí dụ:  BCF  6,4 ; bit 4 được xóa trong ô nhớ 6. 
File 6 là PORTB, điều này xóa bit 4, nghĩa là bit 4 =0. 
b/BSF 
Bật bit trong ô nhớ F. 
Thí dụ: BSF  6,4;lệnh này bật bit 4 (=1) trong file 6, nghĩa là bit 4=1. 
c/BTFSC: 
kiểm tra  bit trong ô nhớ  và nhảy (bỏ qua) nếu bị xóa (=0). 
Thí dụ:  BTFSC  3,2 ; lệnh này kiểm tra  bit 2 trong ô nhớ 3. Nếu nó bị xóa thì lệnh kế 
tiếp được bỏ qua. Ô nhớ 3 là thanh ghi trạng thái STATUS, bit 2 là  cờ zero Z. Như vậy 
chương trình  nhảy nếu kết quả  của một lệnh là zero. 
d/BTFSS: 
kiểm tra bit trong ô nhớ và nhảy (bỏ qua) nếu bit được bật lên 1. 
Thí  dụ: BTFSS 3,2; nếu  bit 2 trong ô nhớ 3 là bật lên 1 thì lệnh kế tiếp bị bỏ qua. 
3.3.3.2. Lệnh byte: 
a/ADDWF: 
Cộng nội dung của W vào F. 
Thí  dụ: ADDWF 7; cộng nội dung của thanh ghi W và ô nhớ 7, chú ý là kết quả  đặt 
vào ô nhớ 7. 
Giả sử ô nhớ 7 chứa  số 5, thanh ghi W chứa số 4. Kết quả lệnh cộng là ô nhớ 7 chứa số 
9 
Thí dụ: ADDWF  7,W; như trên nhưng kết quả  được đặt ở W,w=9. 
Trạng thái  ảnh hưởng cờ C, DC , và Z. 
 Thí dụ:  Cộng 3h và 4h với ô nhớ 20h chứa 3h và ô nhớ 21h chứa  số 4h. 
        Movlw  .0; nạp 0h vào thanh ghi W 
       Addwf    32,w; cộng nội dung ô nhớ 20h (32) với w, kết quả lưu  ở w 
       Addwf    33,w; cộng nội dung ô nhớ 21h (33) với w, kết quả lưu ở w. 
b/ANDWF: 
Nội dung của W được and (và)  logic với F. 
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Thí dụ: ANDWF  12,W; nội dung của ô nhớ 12 được and (và) logic với nội dung của 
thanh ghi W. Chú ý là nội dung kết quả được đặt vào W. 
Ô nhớ 12:   0 1 1 0 0 0 1 0 
W:              1 0 0 1 0 1 0 0 
andwf 
W:              1 1 1 1 0 1 1 0 
 
Thí  dụ: ANDWF  12; như trên nhưng nội dung kết quả được đặt vào ô nhớ 12 
(=11110110). 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
c/CLRF: 
Lệnh này xóa ô nhớ F, nghĩa là 8 bit trong ô nhớ F bị xóa (0). 
Thí dụ: CLRF  5; xóa ô nhớ 5. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
d/CLRW: 
Lệnh này xóa thanh ghi W. 
Thí dụ: CLRW 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
e/COMF 
8 bit trong thanh ghi F được lấy bù, nghĩa là đảo lại. 
Thí dụ: COMF   6; đảo bit (bù) ô nhớ 6. 
Giả sử ô nhớ 6 là  1 0 1 0 0 0 0 1 
Comf                     0 1 0 1 1 1 1 0 
 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
f/DECF: 
Trừ  đi 1 từ ô nhớ F (F-1). Lệnh này có ích cho đếm xuống về 0. 
Thí dụ: DECF   12; sẽ giảm  ô nhớ 12  đi 1, kết quả  sẽ được lưu trong ô nhớ 12. 
Giả sử ô nhớ 12 chứa số 5, kết quả lệnh decf cho ô nhớ 12 chứa 4. 
Thí dụ: DECF  12,W; như trên  và sẽ lưu kết quả  vào W (=4), để lại ô nhớ 12 không 
đổi. 
Trạng  thái ảnh hưởng cờ Z. 
g/DECFSZ: 
Nội dung  của ô nhớ F được  giảm đi 1 và lệnh kế tiếp  được bỏ qua nếu kết quả bằng 0. 
Thí dụ : DECFSZ   12 
Hay       DECFSZ   COUNT 
h/INCF: 
Cộng 1 vào ô nhớ F. Giá trị  này sau đó  được so sánh  với cái khác  để xem nếu giá trị  
tổng cộng đã đạt được  chưa. 
Thí dụ: INCF  14; tăng ô nhớ 14 lên 1 
 Hay      INCF   COUNT 
Giả sử ô nhớ 14 chứa số 2, sau khi thực hiện lệnh incf ô nhớ 14 chứa số 3.  
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
i/INCFSZ: 
Cộng 1 vào F nếu kết quả  bằng 0  thì  bỏ qua lệnh kế tiếp. 
Thí dụ:   INCFSZ    19 
  Hay       INCFSZ   COUNT 
j/IORWF: 
Nội dung  của thanh ghi W được  OR (hoặc ) logic với  (thanh ghi ) ô nhớ F. 
Thí dụ:  IORWF   7,W; nội dung ô nhớ 7 được OR với W, kết quả  được lưu  ở W. 
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Thí dụ: IORWF   7; như trên nhưng kết quả  được lưu ở ô nhớ 7. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
k/MOVF: 
Nội dung của ô nhớ F được  di chuyển vào thanh ghi  W, từ đó  dữ liệu có thể được di 
chuyển  tới port ngõ ra. 
 Thí dụ: MOVF  12,W; ô nhớ 12 được chuyển tới  W. 
Thí dụ   MOVF  12; ơ nhớ 12 được chuyển tới ô nhớ 12? cờ zero bị ảnh hưởng. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
l/MOVWF: 
Nội dung của thanh ghi W  được chuyển vào ô nhớ F. 
Thí dụ: MOVWF  6; dữ liệu trong thanh ghi W được  đặt  vào PORTB. 
W=11100010, sau lệnh movwf thì ô nhớ 6 chứa 11100010. 
m/NOP: (No operation) 
Không làm gì cả. Điều này giống như  ý tưởng  không tốt nhưng rất hữu ích cho trì 
hoãn nhỏ. Lệnh NOP tạo trễ ¼ của tốc độ xung clock. 
n/RLF: 
Nội dung của  ô nhớ F được quay đi 1 bit từ  trái qua phải thong qua cờ nhớ. Dịch 1 bit 
nhị phân  về bên trái có nghĩa là số đó  được  nhân với 2. Lệnh này  có ích khi  nhân số 
nhị phân. 
Thí dụ: RLF  12,W; dịch trái ô nhớ 12 qua cờ nhớ, kết quả được đặt  vào W. 
Thí dụ: RLF 12; như trên nhưng kết quả  được đặt vào ô nhớ 12. 
Sơ đồ bên dưới minh họa ô nhớ 12 được dịch trái 
 
 
 
 
            Cờ C                 ô nhớ 12 trước khi quay trái  
 
 
 
 
 
             Cờ C                   ô nhớ 12  sau khi quay  
 
 
o/RRF: 
Lệnh này quay phải  nội dung ô nhớ F 1 bit về bên phải (Nội dung ô nhớ F được quay 1 
vị trí  về bên phải. 
Thí dụ : RRF  12,W; dịch phải ô nhớ 12 qua cờ nhớ, kết quả được đặt vào W. 
Thí dụ: RRF  12; như trên nhưng kết quả  được đặt vào ô nhớ 12. 
 
 
 
 
 
Ô nhớ 12  trước khi quay phải                                              Cờ C 
 
 
 
 

0       1         0         1        1        0        0         1 0 

1       0         1         1        0        0        1         0 0 

0      1       0        1         1       0        0       1 0 
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Ô nhớ 12 sau khi quay                                                          Cờ C 
 
p/SUBWF: 
Nội dung  của thanh ghi W được trừ  đi từ nội dung  của ô nhớ  F. 
Thí dụ: SUBWF  14,W; thực hiện F-W, kết quả được đặt vào W. 
Thí dụ: SUBWF  14; thực thi F-W, kết quả  đặt vào F (ô nhớ 14). 
Chú ý: nếu W>F thì cờ C=0 và kết quả là âm (-ve). 
            Nếu W<F thì cờ C=1 và kết quả là dương (+ve) hay zero. 
            Nếu W=F thì cờ Z=1, kết quả là zero. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ nhớ C, DC, cờ zero Z. 
q/SWAPF: 
4 bit (nibble) thấp và 4 bit cao của ô nhớ (file) F được đổi cho nhau. 
Thí dụ: SWAPF  12,W; đổi 4 bit thấp và 4 bit cao của ô nhớ 12 cho nhau, kết quả được 
đặt vào W. 
Giả sử ô nhớ 12 chứa 36H, kết quả thực hiện lệnh Swapf là W=63H. 
Thí dụ: SWAPF 12; kết quả được đặt vào ô nhớ 12. 
r/XORWF: 
Nội dung của thanh ghi W được EXOR (hoặc loại trừ) với nội dung ô nhớ F. Nếu một 
số trên port ngõ vào, chỉ báo nhiệt độ, là giống như thanh ghi W thì kết quả là zero (0) 
và cờ zero Z=1. Chú ý là bạn không thể EXOR port ngõ vào trực tiếp  với 1 ô nhớ 
(file), bạn phải làm điều này bằng cách nạp ô nhớ vào  thanh ghi W bằng lệnh movf. 
Thí dụ: movf  12,w; nạp nội dung ô nhớ 12 vào w. 
            Xorwf  6,w; exor  w với ô nhớ 6, kết quả đặt ở w. 
Thí dụ: XORWF  17,W; nội dung của file 17 được exor với thanh ghi W, kết quả được 
lưu ở W. 
Ô nhớ 17:  1 0 1 0 0 0 1 1 
W:             1 1 0 0 0 1 1 1 
xorwf 
       
W=            0 1 1 0 0 1 0 0. 
Thí dụ:  XORWF 17; như trên nhưng kết quả được đặt ở file 17. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
Bạn đã chú ý thanh ghi W quan trọng như thế nào trong hoạt động của vi điều khiển. 
Dữ liệu không thể  đi trực tiếp từ A đến B, nó đi từ A sang W và sau đó từ W sang B. 
3.3.3.3. Các tác vụ số và điều khiển: 
a)ADDLW: 
Cộng một số tới thanh ghi W. 
Thí dụ: ADDLW  7; sẽ cộng số 7 vào W, kết quả được đặt ở W. 
Số    7                       7 
W:    3                       10 
               addlw 
b)ANDLW:  
Nội dung của W được and (và) logic với một số 8 bit. Kết quả được đặt vào trong W. 

0       0       1        0         1       1        0       0 1 
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Th1i dụ : ANDLW  12H 
Hay ANDLW    B’00010010’ 
Hay  ANDLW   .18 
Giả sử W= 0 0 1 0 1 0 1 0 
          12h=0 0 0 1 0 0 1 0 
 lệnh andlw: 
W=            0 0 0 0 0 0 1 0=02h 
Thanh ghi W được and(và) với số  12h. Kết quả là 02h được đặt vào W. 
c)CALL: 

Lệnh này sẽ gọi một chương trình con trong chương trình chính. 
Thí dụ: CALL  WAIT1MIN; lệnh này sẽ gọi một chương trình con  (bạn đã viết) để đợi 
1 phút. Có thể là bật đèn trong một phút và sau đó trở lại chương trình chính. 
d)CLRWDT: 

Bộ định thời watchdog (bộ đếm xung thời gian) bị xóa. Bộ đếm xung thời gian  
là thiết bị an toàn  trong vi điều khiển nếu chương trình  làm bộ đếm  xung thời gian hết 
thời gian và sau đó khởi động lại chương trình. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ T0, PD. 
e)GOTO: 

Đây là lệnh nhảy  khọng điều kiện  tới một vị trí cụ thể  trong chương trình. 
Thí dụ: GOTO  SIREN 
 Thí dụ: GOTO  MAIN 
f)IORLW: 

Nội dung của thanh ghi W được OR (hoặc) logic với một số. 
Thí dụ:  IORLW   27 
        W=   1  0  0  1  1  0  1  1 
   L (số)=  0  0  0  1  1  0  0  1 
    iorlw 
   L+W =  1  0  0  1  1  0  1  1 
Điều này là các rất hữu ích để xác định nếu bất kì  bit nào trong ô nhớ được bật lên 1, 
nghĩa là  bằng cách OR một ô nhớ  với 00000000 nếu tất cả các bit là zero, kết quả OR 
là zero và  bit cờ zero  được bật trong thanh ghi trạng thái. 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
g) MOVLW: 

Số 8 bit được di chuyển trực tiếp vào W. 
Thí dụ: MOVLW  .127; chuyển số 127 vào W 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
h)RETFIE. 

Lệnh này được dung trở về từ ngắt. 
i)RETLW: 

Lệnh này được dung ở cuối một chương trình con  để trở về chương trình chính 
ở theo sau lệnh CALL. Giá trị số  được đặt trong thanh ghi W. Lệnh này  có thể được  
dung với bảng tìm kiếm. 
Thí dụ: RETLW  0 
j)RETURN: 

Lệnh này được dung để trở về  từ chương trình con. 
k)SLEEP 

Khi thực hiện lệnh này, chip vi điều khiển  được đặt vào chế độ nghỉ (sleep). Bit 
trạng thái giảm công suất bị xóa, trạng thái hết hạn (timeout) được bật lên 1, bộ đếm  
xung thời gian  và bộ chia  tần tỉ lệ  trước được xóa và  bộ lái dao động bị tắt. Bộ  đếm  
xung thời gian vẫn còn chạy từ xung clock bên trong của nó. 



 59

Thí dụ: SLEEP 
Trạng thái ảnh hưởng cờ T0, PD. 
l)SUBLW: 

Nội dung của thanh ghi W được trừ  từ 1 số. 
Thí dụ: SUBLW  14; thực hiện 14-W, kết quả được đặt vào W. Bi cờ nhớ C và cờ zero 
Z  trong thanh ghi trạng thái (STATUS) bị ảnh hưởng. 
Chú ý: nếu W>14 thì cờ C=0 và kết quả là –ve (âm). 
           Nếu W<14 thì cờ C=1, kết quả là +ve (dương) hay zero 
           Nếu W=14 thì cờ Z=1, kết quả là 0. 
Điều này là điều kiện  rất hữu ích. Để tìm ra  nếu  điều gì đó đã diễn ra 14 lần trừ 14 từ 
những sự diễn ra đó nếu kết quả là zero (0). 
Trạng thái ảnh hưởng cờ C, DC và Z. 
m) XORLW: 
Nội dung  của thanh ghi W được EXOR với một số. Nếu kết quả là zero thì nội dung 
gắn kết, nghĩa là  nếu một số  trên port ngõ vào, chỉ thị nhiệt độ, là giống với  số thì kết 
quả  là zero và bit cờ zero Z được bật lên 1 (Z=1).  
Nghĩa là :      0   ⊕    0  = 0 
                      0   ⊕    1  =  1 
                      1   ⊕    0 =  1 
                      1    ⊕   1 =  0 
Thí dụ: XORLW  67 
Trạng thái ảnh hưởng cờ Z. 
h)lệnh OPTION: 
dung cho bộ định thời (timer). 
nội dung của W được nạp vào thanh ghi OPTION. Lệnh này được dung  để chia tỉ lệ 
trước, nghĩa là  bật tốc độ định thời TMR0 
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*Chương trình nhân hai số nhị phân 8 bit: 
   
                                                 Start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 No 
                                                 C=1? 
 
                                                        Yes 
 
 
                                                                                                                     No 
                                                                                               Bộ đếm =0? 
 
                                                                                                           yes 
 
 
                                                                                                       End 
 
20h: số bị nhân. 
21h: số nhân. 
 
Sauk hi chương trình chạy xong, kết quả sẽ được gửi vào  2 ô: ô 30h chứa kết quả byte 
thấp và ô 31h chứa kết quả byte cao. 
Chương trình nhân 2 số 16 bit sẽ cho kết quả 32 bit. Cách thực hiện cũng giống như 
phép nhân  2 số 8 bit. 
3.4.Caùc chæ thò assembler : (assembler directive) 

Caùc chæ thò assembler laø caùc leänh höôùng vaøo chöông trình assembly chöù 
khoâng phaûi do CPU thöïc hieän. Chöông trình ta vieát seõ bao goàm caùc chæ thò assembler, 
tuy nhieân caùc chæ thò assembler naøy seõ khoâng ñöôïc dòch ra maõ maùy. 
Ví duï : ORG, EQU, vv… 

Moãi chæ thò assembler goàm coù 4 khu vöïc : 
Teân  Chæ thò  Argument Ghi chuù 
Pi equ  3.14  ;xaùc ñònh giaù trò soá pi 
* Teân : duøng caùc kí hieäu nhö chöõ, soá gioáng nhö nhaõn, baét ñaàu baèng chöõ caùi 
* Chæ thò : teân vieát taét chæ thò assembler, gioáng nhö op-code 
* Khu vöïc ñoái (argument) : chöùa 1 ñòa chæ nhôù hoaëc 1 soá ñeå söû duïng cuøng vôùi döõ lieäu 
vaø do döõ lieäu xaùc ñònh 
Ví duï : DT=pi*R^2 

Xoá ACC và 2 ô nhớ chứa kết quả 
Nạp bộ đếm với 8. 

Dịch trái ô chứa số nhân. 

Xoá cớ carry (A)=(A)+(20h) 

Quay phải ACC và ô nhớ 30h 

Giảm bộ đếm (X=X-1) 
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 CV=2*pi*R 
* Ghi chuù : comment 
Moät soá chæ thò assembler : 

1.Chæ daãn ñieàu  khieån traïng thaùi assembler 
- ORG (originate) : khôûi ñaàu  

Chæ thò org duøng ñeå ñaët con troû leänh vaøo vò trí khôûi ñaàu cuûa chöông trình trong boä 
nhôù. 
Ví duï : org 100h  ; chöông trình baét ñaàu ôû vò trí nhôù 0100h 
- END : phaûi laø phaùt bieåu cuoái cuøng trong taäp tin nguoàn. Ta khoâng ñöôïc  söû duïng 

nhaõn tröôùc chæ daãn END. Nhöõng gì sau chæ daãn END seõ khoâng ñöôïc xöû lyù. 
2. Chæ daãn ñònh nghóa kyù hieäu  
- EQU(equate) , caân baèng hay SET 

Ñöôïc duøng ñeå lieân keát 1 teân vôùi moät soá hoaëc moät kí hieäu töôïng tröng khaùc. 
Ví duï : pi equ 3.14 

DT=2*pi*R, trong chöông trình assembler seõ thay pi=3,14 
Thí duï :  N38  SET  30 
               TMR0  EQU  1; TMR0 là file 1 
               STATUS  EQU  3; STATUS là file 3 
3. Chæ daãn khôûi taïo trò trong boä nhôù  
4. Chæ daãn daønh choã  trong boä nhôù  
5. Chó daãn lieân keát chöông trình 
3.5. Phöông phaùp laäp trình : 
3.5.1. Phöông phaùp laäp trình  
-Phaân tích heä thoáng 
-Löu ñoà giaûi thuaät  
-Vieát chöông trình 
 

Khi phaûi vieát nhöõng chöông trình daøi vaø hoaøn chænh thì vaán ñeà toå chöùc caáu 
truùc trôû neân raát quan troïng. Moät phöông phaùp toå chöùc laø xaây döïng ñeà cöông . Coù theå 
duøng ñeà cöông ñeå chia baøi toaùn thaønh nhöõng phaàn nhoû. Nhöõng phaàn naøy phaûi theo 
thöù töï ñeå giaûi quyeát baøi toaùn 1 caùch chính xaùc. Moät phöông phaùp laøm ñeà cöông cho 
baøi toaùn laø veõ löu ñoà. 

Baøi toaùn : xaây döïng 1 löu ñoà cho chöông trình ngoân ngöõ assembly ñeå ñieàu 
khieån baùo ñoäng moät traïm caân xe chôû haøng. Neáu xe chôû quaù 1 troïng löôïng naøo ñoù thì 
seõ coù aâm thanh baùo ñoäng, coøn neáu gaëp ñöôïc xe döôùi haïng qui ñònh thì khoâng coù baùo 
ñoäng vaø cho pheùp xe ñi qua 

Data_in : troïng löôïng xe vaøo 
Data_out : giaù trò xuaát ñeå ñieàu khieån , 00h :ngaét baùo ñoäng, FFh : baùo ñoäng 
Data_in <= max_wt  data_out=00h 
Data_in > max_wt  data_out=FFh=11111111b 
Vì troïng löôïng cöïc ñaïi laø 10 taán neân max_wt=10=Ah 
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Löu ñoà : 
  Baét ñaàu 
                                                                        STATUS  equ 3 
                         Ñònh nghóa bieán                     CARRY  equ 0  
                                                                        Data_in  equ  20h 
      Data_out  equ  21h 
  Ñaët giôùi haïn troïng löôïng       Max_wt  equ  0Ah 
 
 
  Ngaét baùo ñoäng       Alarm_off : movlw .0 
                                                                                          Movwf  data_out 
 
 
  Ñoïc troïng löôïng data_in      NEXT : movf  data_in,w; ô nhớ 20h vào w 
                       Sublw   Max_wt; 10-w 
  So saùnh    

<=    ngaétbaùo ñoäng                 BTFSC  STATUS,CARRY 
           >                                                 goto Alarm_off 
 
        NEXT Xuaát  baùo ñoäng        Alarm_on : movlw  b’11111111’ 
                                                                                            Movwf   Data_out 
                                                                         Goto  NEXT 
 

Hình 3.4:Baûng löu ñoà chöông trình cuûa traïm kieåm soaùt troïng löôïng xe 
 
3.5.2.Chöông trình con : (subroutine) 
-Chöông trình con laø moät phaàn nhoû cuûa chöông trình , duøng ñeå thöïc hieän moät nhieäm 
vuï rieâng bieät. Thöôøng nhieäm vuï chöông trình con thöïc hieän laø loaïi laëp laïi trong 
chöông trình 
-Cuù phaùp : Call nôi ñeán 

Leänh ñeå chuùng ta chuyeån sang chöông trình con laø leänh call. Khi keát thuùc 
chöông trình con, muoán quay veà chöông trình chính thì duøng leänh RETLW/RETURN. 
Nôi ñeán cuûa chöông trình con coù theå laø 1 nhaõn, 1 ñòa chæ . Leänh RETURN thöôøng 
khoâng coù toaùn haïng keøm theo, RETLW có trả về số. 

Khi CPU thöïc hieän leänh call thì ñòa chæ keá tieáp cuûa chöông trình ñöôïc gôûi caát 
vaøo ngaên xeáp (stack). Neáu khoâng laøm nhö vaäy thì CPU khoâng bieát quay veà ñaâu trong 
chöông trình chính. Leänh call seõ ñaåy noäi dung ñang hieän dieän trong con troû leänh PC 
vaøo ngaên xeáp, tieáp theo CPU seõ ñöa ñòa chæ nhôù cuûa chöông trình con vaøo con troû 
leänh PC. 

Quaù trình xaûy ra nhö sau : 
-    Leänh call ñöôïc CPU ñoïc vaø giaûi maõ  
- Con troû leänh ñöôïc taêng leân ñeå chæ vaøo leänh keá tieáp trong chöông trình chính 
- Tieáp theo noäi dung cuûa con troû leänh ñöôïc ñaåy vaøo trong ngaên xeáp 
- Ñòa chæ xuaát phaùt cuûa chöông trình con ñöôïc naïp vaøo con troû leänh 



 63

- Chöông trình con ñöôïc thöïc hieän 
- Leänh retlw/RETURN laø leänh cuoái trong chöông trình con seõ ñaåy baät ñòa chæ quay 

veà cuûa chöông trình chính ra khoûi ngaên xeáp 
- Ñòa chæ quay veà ñöôïc naïp vaøo con troû leänh vaø chöông trình chính ñöôïc tieáp tuïc 
Ví duï : Call Delay ; goïi chöông trình con delay 

Ñònh nghóa chöông trình con Delay : 

Delay:   clrf  tmr0; bắt đầu timer 0 

Loopa   movf tmr0,w; đọc tmr0 vào w 

             Sublw  .32;time-32 

             Btfss   3,2; kiểm tra time-32=0 

             Goto  loopa; time không bằng 32 

             Retlw  0; time là 32 , trở về 

     

Chöông trình con weight: 

Chöông trình traïm caân xe 3 thang ño : hình 3.5 

 
  start 
 
  ñònh nghóa döõ lieäu 
 
  ñaët max_wt 
      call  
  naïp data_in1        
           ngaét baùo ñoäng  weight 
  call weight           call 
          ret     baùo ñoäng 
  naïp data_in2 
      ret 
  call weight           call 
          ret 
  naïp data_in3 
 
  call weight           call 
 
  jump        ret 
 

Hình 3.5 
IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 3: Tập lệnh của PIC 16F877A và 16F84 
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1.Chương trình là gì? Nêu đặc điểm của ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ cấp cao. 
2. Quá trình biên dịch : cách tạo dự án dung MPLAB. 
3. Trình bày các bước (qui trình)  xây dựng chương trình. 
4. Một lệnh hợp ngữ đầy đủ gồm các bộ phận nào? 
5. Phương pháp xác định vị trí của  một toán hạng được gọi là gì? 
6.Trình bày các phương thức địa chỉ hóa. Cho ví dụ. 
7.TẬp lệnh của PIC được chia làm mấy nhóm. Kể tên. 
8. Giải thích ý nghĩa của lệnh MOVF  12,W. 
9. Chỉ thị EQU dung để làm gì. 
10. Cho một thí dụ về ngôn ngữ lập trình máy tính bậc cao. 
11. Ngôn ngữ lập trình máy tính bậc cao dung………. Để dịch các lệnh ra mã máy. 
12. Assember là gì? Phần mềm MPLAB (ở Windows) hay MPASM (ở DOS) dung để 
làm gì? 
13. Nêu các lệnh bit và cho ví dụ. 
14. Nêu cá lệnh về byte và cho ví dụ. 
15. Nêu các lệnh về điều khiển và số. Cho ví dụ. 
16. Viết cương trình  cộng 4H vào 3H  dùng thanh ghi W, ô nhớ 20H (giữ giá trị 4H) và 
21H (giữ giá trị 3H).  Nạp kết quả vào địa chỉ nhớ 22H mang nhãn STORE (HD: 
STORE EQU 22H). 
17.Viết chương trình tính 1+2+3+4 dùng lệnh ADDWF và INCF dung thanh ghi W và 
ô nhớ 20H. Kết quả lưu ở W. 
18. Viết chương trình để tính Z=A.B+(not)C trong đó dung ô nhớ 20H cho lưu  giá trị 
A, ô nhớ 21H lưu giá trị B, ô nhớ 22H lưu giá trị C. Lưu kết quả của Z trong vị trí nhớ 
23H mang nhãn STORE. 
19. Viết chương trình nhân hai số nhị phân 8 bit. Ô nhớ 20H chứa số bị nhân, ô nhớ 
21H chứa số nhân. Kết quả tích số 16 bit  chứa trong 2 ô nhớ 22H (byte thấp) và 23H 
(byte cao). 
20. Lệnh COMF 12 cho kết quả như thế nào nếu  ô nhớ 12 chúa nội dung FFH. 
21. Trình bày các chỉ thị assembler. 
22. Viết chương trình phát âm thanh báo động khi  nhiệt độ của môt tủ lạnh vượt quá 
50 độ F. Vẽ lưu đồ đối với chương trình và giải thích chương trình đang làm gì bằng 
các chú giải. Bảo đảm có cả các chỉ thị assembler cần thiết. 
23. Viết chương trình cho bài toán trạm cân xe. 
24. Sự khác nhau giữa  lệnh và chỉ thị assembler. 
25. Định nghĩa chương trình con. 
26.  Moät coâng taéc DIP 4 bit vaø 1 LED 7 ñoaïn anode chung ñöôïc noái vôùi PIC 16F877A 
nhö hình veõ. Vieát 1 chöông trình ñoïc lieân tuïc  maõ 4 bit töø coâng taéc DIP vaø  caäp nhaät 
caùc led ñeå hieån thò kyù töï hexa thích hôïp.  Thí duï, neáu maõ 1100B ñöôïc ñoïc vaøo, kyù töï 
hexa “C” seõ xuaát hieän. Nhö vaäy, caùc segment (ñoaïn) a ñeán g, töông öùng seõ laø ON, 
OFF, OFF, ON, ON, ON, vaø OFF                     . Chuù yù raèng ñaët 1 chaân port pic 
16f877a leân “1” laøm LED töông öùng “ON”. (xem hình veõ) 
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                                 PIC 16F877A                    74LS244                  LED 7 ñoaïn    +5V 
                                                                                                      a 
                                                                                                      b 
                                                                                                      c 
                                                                                                      d 
                                                                                                      e 
                                                                                                     f 
 
                                                                                                    g 
                                                                                                    h 
 
                                                                                          8x220 ohm 

Hình : Giao tieáp vôùi coâng taéc DIP vaø LED 7 ñoaïn 
27.Thiết kế một mạch mà đếm  và hiển thị trên led 7 đoạn (loại catốt chung), số lần  
một nút nhấn được ấn tới 10. Mã nhị phân để lái led 7 đoạn như sau: 
Số  PORTB 
 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
0 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 1 1 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 1 0 1 1 
4 0 1 0 0 1 1 0 1 
5 0 1 1 0 1 1 1 0 
6 0 1 1 1 1 1 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 1 1 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 1 0 0 1 1 1 1 
Xét mạch điện như sau: 

 
Hình: Sơ đồ mạch của điều khiển  led 7 đoạn. 

RA0   RB0 
RA1   RB1 
RA2   RB2 
RA3   RB3 
           RB4 
          RB5 
          RB6 
          RB7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     A 
F         b 
      G 
E         c 
      D 
 



 66

Mở rộng chương trình cho PIC 16F877A. 
28.Haõy vieát chöông trình ngoân ngöõ  assembly ñeå thöïc hieän chöùc naêng logic trong 8 
laàn 
 
 
X0 
Y0         W0 
Z0 
. 
. 
. 
x7 
y7 
 
z7          W0 
 
với X=x7..x0 
Y=y7..y0 
Z=z7..z0 
W=w7..w0 
29.Vieát caùc chöông trình ñeå thöïc hieän  caùc pheùp toaùn logic chæ ôû hình : 
 
 
 
 
 
 
                                                                            RB0 
     RB4 
                                                                              RB1 
     RB5                                                   RB7                                                  RC7 
 
     RB6 
                                                                            RB7 
Hình : Caùc  vaán ñeà laäp trình coång logic: (a) NOR 3 ngoõ vaøo (b) NAND 8 ngoõ vaøo 
30. Viết chương trình xóa 20 ô nhớ RAM nội  có địa chỉ bắt đầu là 30H. 
31.Neâu boán leänh chuyeån döõ lieäu vaø cho ví dụ ñoái vôùi moãi loaïi 
32.Neâu moät ví duï veà vieäc söû duïng leänh soá hoïc  
a. mode ñòa chæ gián tiếp    b.mode ñòa chæ trực tiếp 
c.mode ñòa chæ töùc thôøi   
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Bài  giảng số 4:  Vào ra. Bộ  định thời. Lập trình vi điều khiển PIC ( Số tiết: 5) 
I.Ổn định lớp: 
……………………. 
II.Kiểm tra bài cũ: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

III.Tên bài giảng: : Vào ra. Định thời. Lập trình vi điều khiển PIC. 
III.1. Mục tiêu: 

         -Vào ra của vi điều khiển(I/O) 
         - Định thời với vi điều khiển:timer 0, timer 1, và timer 2 
         -Lập trình vi điều khiển: nhập dữ liệu, tiêu đề  cho 16F84 và 16F877A,thí dụ 
chương trình, lưu và biên dịch chương trình: giới thiệu phần mềm MPLAB, mạch nạp 
vi điều khiển PIC và chương trình WinPIC800, lưu đồ lập trình, và bài toán: chớp tắt 
hai led đơn, tập tin tiêu đề cho PIC 16F877A 
            

III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 4: Vào ra. Định thời. Lập trình vi điều khiển PIC. 
4.1. Vào/ra của vi điều khiển: 

Vi điều khiển là một chip rất linh hoạt và có thể được lập trình để hoạt động 
trong một số cấu hình khác nhau. 16F84 có 13 thiết bị I/O, mà nghĩa là  nó có 13 ngõ 
vào và ngõ ra. I/O có thể được cấu hình  trong  bất kì kết hợp nào, nghĩa là 1 ngõ  vào 
12 ngõ ra, 6 ngõ vào  7 ngõ ra, 13 ngõ ra tùy thuộc vào  ứng dụng của bạn. Những I/O 
này  được nối với  hế giới bên ngoài thông qua thanh ghi được gọi là  port. 16F84 có 2 
port, PORTA và PORTB. PortA là port  5 bit, nó có 5 đường I/O và port B có 8 I/O. 

16F877A có 33  thiết bị I/O. 16F877A có 5 port port A là port 6 bit nó có 6 
đường I/O, port B có 8 I/O, port C có 8 I/O, port D có 8 I/O, và port E có 3 I/O. 
4.1.1.PortA và thanh ghi TRISA 
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PortA là port 2 chiều , 6 bit. Thanh ghi định hướng dữ liệu tương ứng và 
TRISA. Bật bit  TRISA (=1) sẽ làm cho các chân portA tương ứng là ngõ vào (input)( 
nghĩa là  đặt bộ điều khiển (driver) ngõ tương ứng trong chế độ tổng trở cao Hi-Z). Xóa 
bit TRISA (=0) sẽ làm cho  chân portA tương ứng là ngõ ra (output) (nghĩa là đặt nội 
dung  của mạch cài ngõ ra trên chân được chọn). 
 Việc đọc thanh ghi portA là đọc trạng thái  của các chân, trong khi ghi ra  nó sẽ  
ghi ra mạch cài port. Tất cả  tác vụ  ghi là tác vụ đọc -hiệu chỉnh ghi. Vì thế, một sự ghi  
ra port ám chỉ  rằng chân port là đọc, giá trị  được hiệu chỉnh và sau đó  được ghi ra 
mạch cài dữ liệu port. 
Chân RA4 được hợp kênh với ngõ vào clock môđun timer 0 để trở thành  chân 
RA4/T0CKI. Chân RA 4/T0CKI là ngõ vào Smith-trigơ (Schmitt-trigger) và ngõa ra 
cưc mán để hở. Tất cả  chân khác của port A có mức TTL và bộ lái ngõ ra CMOS 
đầyđủ. 
Chân khác của portA là hợp kênh với ngõ vào analog  và ngõ vào Vref analog cho cả  
bộ chuyển đổi A/D (tương tự-số) và bộ so sánh. Tác vụ của mỗi chân được chọn bởi 
xóa/bật bit điều khiển phù hợp trong thanh ghi ADCON1 và CMCON. 
Chú ý: Khi power on reset, các chân này được cấu hình  như ngõ vào analog và đọc 
là’0’. Bộ so sánh là ở off (tắt) (trạng thái). 
Thanh ghi TRISA điều khiển hướng của  cácchân port thậm chí khi chúng được dùng là 
ngõ vào analog. Người sử dụng phải đảm bảo các bit trong thanh ghi  TRISA là bảo trì 
(giữ nguyên) khi dùng chúng như là ngõ vào analog. 
Thí dụ: khởi động portA 
BCF  STATUS,RP0; 
BCF  STATUS,RP1; bank 0 
CLRF  PORTA; khởi động PORTA bằng cách xóa mạch cài  dữ liệu ngõ ra 
BSF  STATUS,RP0 ; chọn bank 1 
MOVLW  0x06; cấu hình  tất cả các chân  như là ngõ vào số 
MOVWF  ADCON1 
MOVLW  0xCF; giá trị  được dùng hởi động hướng dữ liệu 
MOVWF  TRISA; bật RA<3:0> như là ngõ vào, RA<5:4> như là ngõ ra 
                             ; RA<7:6> luôn đọc là 0. 
5.1.2. PORTB và thanh ghi TRISB 
 PortB là  port 2 chiều, 8 bit. Thanh ghi định hướng dữ liệu tương ứng  là 
TRISB. Bật bit TRISB (=’1’) sẽ làm cho  các chân portB tương ứng  là ngõ vào (nghĩa 
là đặt bộ lái ngõ ra tương ứng  ở chế độ tổng trở cao Hi-Z). Xóa bit TRISB (=’0’) sẽ 
làm cho  các chân portB tương ứng là ngõ ra (nghĩa là đặt nội dung  của mạch cài ngõ 
ra trên chân được chọn). 
 Ba chân của port B được hợp kênh với gỡ rối trong mạch (in-circuit debugger) 
và chức năng lập trình điện áp thấp (low-voltage programming): RB3/PGM, RB6/PGC 
và RB7/PGD. Chức năng của các chân này được mô tả sau. 
Mỗi chân  của portB có thể được kéo lên bên trong  yếu. Một bit điều khiển có thể bật 
(turn on) tất cả kéo lên. Điều này  có thể thực hiện  bằng cách xóa  bit /RBPU (thanh 
ghi OPTION<7>). Kéo lên yếu  tự động  bị tắt (turn off) khi các chân port được  cấu 
hình  như ngõ ra. Các kéo lên bị cấm khi reset lúc bật điện (power on reset). 
Bốn chân port B, RB7-RB4, có đặc điểm  ngắt  trên thay đổi (interrupt on change). Chỉ 
có  chân  được cấu hình  như  ngõ vào có thể  gây ra ngắt (nghĩa là  bất cứ chân 
RB7:RB4 được cấu hình như là  ngõ ra thì rút khỏi so sánh  ngắt trên thay đổi). 
Chân ngõ vào (của RB7:RB4) được so sánh  với  giá trị cũ cài trên  việc đọc  cuối của  
portB. Ngõ ra “không khớp” (mismatch) của RB7:RB4 là  OR (hoặc) với nhau  để tạo 
ra ngắt thay đổi port RB với bit cờ RBIF (INTCON<0>). 
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Ngắt này  có thể  đánh thức thiết bị từ chế độ nghỉ SLEEP. Người  sử dụng, trong 
chương trình phục vụ ngắt ISR, có thể xóa  ngắt  theo cách sau: 
a) bất kì việc đọc hay ghi  của portB. Điều này sẽ kết thúc điều kiện không khớp. 
b)xóa bit cờ RBIF. 
Điều kiện không khớp sẽ tiếp tục  để bật cờ  RBIF. Đọc portB sẽ kết thúc điều kiện 
không khớp và cho phép bit RBIF bị xóa. 
Đặc điểm ngắt trên thay đổi được khuyến cáo cho làm thức dậy trên hoạt động nhấn 
phím  và hoạt động ở đó  portB chỉ  được dùng cho  đặc điểm ngắt trên thay đổi. Việc 
hỏi vòng (polling) của portB thì không được khuyến cáo trong khi sử dụng đặc điểm 
ngắt trên thay đổi. 
Đặc điểm ngắt trên thay đổi này, cùng với các kéo lên cấu hình bằng phần mềm trên 4 
chân này, cho phép  giao tiếp dễ dàng  với bàn phím và làm nó  có thể dùng  đánh thức 
trên nhấn phím. 
RB0/INT là chân ngõ vào ngắt ngoài và được  cấu hình  sử dụng INTEDG bit (thanh 
ghi OPTION <6>). RB0/INT được thảo luận kỹ ở chương ngắt. 
 
4.1.3. PortC và thanh ghi TRISC 

PortC là  port 2 chiều, 8 bit. Thanh ghi định hướng dữ liệu tương ứng  là 
TRISC. Bật bit TRISC (=’1’) sẽ làm cho  các chân portC tương ứng  là ngõ vào (nghĩa 
là đặt bộ lái ngõ ra tương ứng  ở chế độ tổng trở cao Hi-Z). Xóa bit TRISC (=’0’) sẽ 
làm cho  các chân portB tương ứng là ngõ ra (nghĩa là đặt nội dung  của mạch cài ngõ 
ra trên chân được chọn). 

PortC được hợp kênh  với nhiều chức năng  ngọai vi (bảng 1). Chân portC có 
đệm ngõ vào Schmitt-trigger. 

Khi môđun I2C được cho phép, chân portC <4:3> được cấu hình  với mức I2C 
chuẩn (thông thường) hay với mức SMBus, bằng cách dùng bit CKE (SSPSTAT<6>). 

Khi cho phép chức năng ngọai vi, điều cẩn trọng lưu ý là định nghĩa  bit TRIS 
cho mỗi chân portC. Một số ngọai vi đè lên bit TRIS để làm  cho chân (pin) là ngõ ra, 
trong khi ngoại vi khác đè lên bit TRIS để làm cho chân là ngõ vào. Vì việc đè lên  bit 
TRIS là trong ảnh hưởng trong khi ngoại vi được cho phép, lệnh đọc- hiệu chỉnh- ghi  
(BSF, BCF, XORWF) với TRISC như là đích đến, nên bị cấm (tránh). 

Người sử dụng nên tham khảo tới phần ngoại vi tương ứng để thiết lập  bit 
TRIS đúng đắn. 
4.1.4. PortD và thanh ghi TRISD 
PortD là port 8 bit với đệm ngõ vào Schmitt-trigger. Mỗi chân đượ cấu hình  riêng biệt 
như là ngõ vào hay ngõ ra. 

PortD có thể được cấu hình như  một port vi xử lí 8 bit (port phụ(tớ) song song) 
bằng cách  bật bit điều khiển PSPMODE (TRISE<4>). Trong  mode (chế độ) này, bộ 
đệm ngõ vào là TTL. 
Chú ý: PortD và TRISD không được hiện thực trên thiết bị 28 chân. 
4.1.5. PortE và thanh ghi TRISE 
Chú ý: PortE và TRISE không được hiện thực trên thiết bị 28 chân. 

PortE CÓ 3 CHÂN (RE0/RD/AN5, RE1/WR/AN6, RE2/CS/AN7) mà có thể 
được cấu hình riêng biệt như là  ngõ vào hay ngõ ra. 

Chân port E trở thành  ngõ  vào điều khiển I/O cho port vi xử lí  khi bit 
PSMODE (TRISE<4>) được bật (=’1’). Trong chế độ này, người sử dụng  phải đảm 
bảo rằng bit  TRISE <2:0> được bật (=’1’) và rằng các chân được cấu hình như ngõ vào 
số. Cũng vậy, đảm bảo rằng  ADCON1 được cấu hình  cho I/O số. Trong chế độ này, 
bộ đệm  ngõ vào là TTL. 
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Thanh ghi TRISE được minh họa và cũng điều khiển tác vụ port tớ song song 
(xem ở dưới). Chân portE là đa hợp với ngõ vào analog, khi chọn cho ngõ vào analog, 
những chân này sẽ đọc là ‘0’. 

TRISE điều khiển hướng  của các chân RE, thậm cnhí khi chúng được dùng như 
ngõ vào analog. Người sử dụng phải đảm bảo giữ các chân  được cấu hình ngư ngõ vào 
khi sử dụng  chúng như là ngõ vào analog. 

Chú ý: khi reset lúc bật điện, những chân này được cấu hình như ngõ vào 
analog và  đọc là ‘0’. 

Thanh ghi TRISE (địa chỉ 89H) 
Bit 7       6             5              4                  3          2              1            bit 0 
 
 
 
 
  R-0       R-0      R/W-0     R/W-0           U-0     R/W-1   R/W-1    R/W-1 
 
Bit điều khiển /trạng thái port tớ song song: 
Bit 7: IBF: bit trạng thái bộ đệm ngõ vào đầy 
   1=một từ được nhận và đang đợi để đọc bởi CPU. 
   0=không có từ nào được nhận. 
Bit 6: OBF: bit trạng thái bộ đệm ngõ ra đầy. 
   1=bộ đệm ngõ ra vẫn giữ từ được ghi trước đó. 
   0=bộ đệm ngõ ra  đã được đọc. 
Bit 5: IBOV: bit dò tìm bộ đệm  ngõ vào tràn. 
   1=việc ghi diễn ra khi 1 từ ngõ vào trước đó chưa được đọc (phải bị xóa bằng 

phần mềm). 
   0=không có tràn xảy ra. 
Bit 4: PSPMODE: bit chọn chế độ port tớ song song. 
   1=portD có chức năng (làm việc) trong chế độ port tớ song song. 
   0=portD làm việc  trong chế độ I/O đa năng. 
Bit 3: không hiện thực, đọc là ‘0’. 
Bit định hướng dữ liệu: 
Bit 2: bit điều khiển  hướng cho  chân RE2/CS/AN7: 
   1=ngõ vào (input) 
   0=ngõ ra (output) 
Bit 1: bit điều khiển  hướng cho chân RE1/WR/AN6 
    1=ngõ vào. 
    0=ngõ ra. 
Bit 0: bit điều khiển hướng cho  chân RE0/RD/AN5 
   1=ngõ vào. 
   0=ngõ ra. 
Chú thích:  
R=bit có thể đọc   W=bit có thể ghi 
-n=giá trị  cho port           ‘1’=bit được bật    ‘0’=bit bị xóa 
x=bit chưa biết 
U=bit không hiện thực, đọc là ‘0’. 

 
4.2. Định thời với vi điều khiển: 
Tất cả vi điều khiển có mạch định thời trên chip; một số  có 4 timer khác nhau. Vi điều 
khiển 16F84 có một thanh ghi timer gọi là timer 0. Các timer này chạy ở tốc độ ¼ cua 

IBF      OBF      IBOV   PSPMODE       -       R/W-1    R/W-1     R/W-1 
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xung đồng hồ hệ thống. Như vậy  nếu chúng ta  sử dụng thạch anh 32,768 Khz, timer 

bên trong sẽ chạy ở 8192
4
768,32

=  Hz. Nếu chúng ta muốn bật led sáng  trong 1 giây 

chẳng hạn thì chúng ta  cần đếm 8192 xung. Đây là rất nhiều xung . Thật là may mắn 
bên trong  vi điều khiển có  1 thanh ghi  gọi là thanh ghi OPTION, mà cho phép chúng 
ta  làm giảm (chậm) những xung này bằng các hệ số 2, 4, 8, 16, 32, 128 và 256. Thanh 
ghi OPTION được thảo luận  trong phần tập lệnh . Thiết lập  bộ tỉ lệ trước , như là nó 
được gọi để chia 256 trong thanh ghi OPTION nghĩa là  xung định thì của chúng ta bây 
giờ là 8192/256=32 Hz, nghĩa là 32 xung trong 1 giây. Như vậy để bật led sáng trong 1 
giây, chúng ta chỉ cần đếm 32 xung trong timer 0 hay 16 cho 0,5 giây, hay 160  cho 5 
gis6y (sec),vv... 
 
Thanh ghi OPTION: 
Lệnh option: nội dung của W được nạp vào  thanh ghi OPTION. Lệnh này được dùng 
để chia tỉ lệ trước, nghĩa là bật tốc độ định thời TMR0 như hình sau: 
 
                 Bit 7              6             5             4            3          2          1          0 
 
 
 
Giá trị bộ chia tỉ lệ trước 
*   PS2       PS1      PS0                tốc độ TMR0         tốc độ WDT 
      0           0            0                      1:2                        1:1 
      0           0            1                       1:4                        1:2 
      0           1           0                       1:8                         1:4 
      0           1           1                        1:16                       1:8 
      1           0           0                        1:32                       1:16 
      1           0            1                       1:64                      1:32 
       1          1            0                        1:128                   1:64 
      1           1            1                        1:256                    1:128 
* PSA : bit gán bộ chia hệ số tỉ lệ trước: 0=TMR0 
                                                                 1=WDT 
*TOSE: cạnh tín hiệu TMR0 
      0=cạnh lên trên chuyển đổi từ thấp cao ở chân TOCKI. 
      1=cạnh xuống trên chuyển đổi từ cao  thấp. 
*TOCS: nguồn tín hiệu TMR0 
      0=clock chu kì lệnh ở chân CLKOUT (dùng clock bên trong). 
      1=chuyển đổi ở chân TOCKI (dùng clock bên ngoài ở chân TOCKI). 
*/RBPU: bit cho phép kéo lên ở port B. 
1=kéo lên bị cấm. 
0=kéo lên được cho phép. 
Bit 6, bit 7: luôn là 00 
Bit 6 INTEDG: bit chọn cạnh ngắt 
   1=ngắt ở cạnh lên  của chân INT. 
   0=ngắt ở cạnh xuống  của chân INT. 

Để đặt 1 số  vào thanh ghi OPTION, trước tiên bạn phải nạp số đó  vào thanh 
ghi W, và sau đó  viết lệnh OPTION. Lệnh này  tự động  lấy số  từ thanh ghi W  và 
chuyển nó vào thanh ghi file OPTION. 
Thí dụ: Số nào nên được di chuyển vào thanh ghi OPTION để có thể  dùng TMR0 hiệu 
quả để đếm tuần tự  số đếm của  giây mà  được chuyển. 

/RPBU  INTEDG   TOCS      TOSE      PSA     PS2     PS1    PSO 
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Giải: 
Bit 7 , bit 6 luôn là 00. 
TMR0 là đếm lên bên trong, vậy bit 5 (TOCS) là 0. 
TMR0 là kích cạnh lên hay cạnh xuống: tùy ý nên chọn  TOSE=’0’ (cạnh lên). 
Hệ số tỉ lệ  trước cho TMR0 được yêu cầu, vậy bit 3 (PSA) là 0. 
Tỉ lệ trước cực đại là 256, vậy bit 2 tới bit 0 (PS2-PS0) là 111. 
Vậy số cần chuyển vào thanh ghi OPTION là 00000111. 
Lệnh như sau: 
           Movlw   b’00000111’; thiết lập TMR0 để  đếm 
           Option; đếm bên trong, tỉ lệ trước  bởi 256 
Thí dụ: Tạo thời gian trễ 1 giây,  0,5 giây, 0,1 giây và 5 giây. 
              Status equ  3 
              Tmr0  equ 1 
              Zerobit equ 2 
              Option_r  equ 81h 
              Bsf  status,5;bank 1 
              Movlw b’00000111’ 
              Movwf  option_r;thiết lập bộ chia tỉ lệ trước là 1/256 cho tmr0 
Delay5    clrf  tmr0;khởi động timer 0 
Loop      movf  tmr0,w; đọc tmr0 vào w 
              Sublw   .160; 160-w 
              Btfss  status,zerobit; wkhông bắng 160 
              Goto loop 
              Retlw  0 
Thí dụ : Viết chương trình tạo sóng vuông có chu kì T=10 sec ở chân PORTB,0 (RB0) 
dùng timer 0. 
;phần tương đương 
              Status equ  3 
              Tmr0  equ 1 
              Zerobit equ 2 
              Option_r  equ 81h 
             Portb equ 6 
             Trisb equ 86h 
;************************ 
             list  p=16f877a; chúng ta dùng PIC 16F877A 
             org 0; địa chỉ đầu là 0 
             goto start;nhảy đến start 
;bit cấu hình 
__config h’3ff0’; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm 
;phần chương trình con 
Delay5    clrf  tmr0;khởi động timer 0 
Loop      movf  tmr0,w; đọc tmr0 vào w 
              Sublw   .160; 160-w 
              Btfss  status,zerobit; wkhông bắng 160 
              Goto loop 
              Retlw  0 
;phần cấu hình 
  start     Bsf  status,5;bank 1 
              Movlw b’00000000’ 
              Movwf  trisb;portb là xuất 
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              Movlw b’00000111’ 
              Movwf  option_r;thiết lập bộ chia tỉ lệ trước là 1/256 cho tmr0 
              Bcf status,5;bank 0 
              Clrf portb;xóa portb 
;chương trình chính bắt đầu 
Main bsf  portb,0 
          Call  delay5 
          Bcf  portb,0 
          Call delay5 
          Goto main 
End 
 
Bộ timer 1: 
Bộ timer 1 có thể là bộ đếm hoặc bộ định thời với ưu điểm sau: 
+16 bit cho  bộ đếm hoặc định thời  (gồm hai thanh ghi TMR1H và TMR1L). 
+có khả năng  đọc và viết. 
+có thể chọn xung đồng hồ bên trong hoặc  đồng hồ bên ngoài. 
+có thể  ngắt khi tràn FFFFh về 0000h. 
Timer 1 có 1thanh ghi điều khiển, đó là thanh ghi T1CON. Bộ timer 1 có hoạt động hay 
không hoạt động là nhờ việc đặt xóa bit TMR1ON (T1CON<0>). 
Hoạt động của bộ timer 1: 
Nó có thể hoạt động ở một trong các chế độ sau: 
+ là 1 bộ định thời 16 bit. 
+là một bộ đếm có đồng bộ. 
+là môt5 bộ đếm không có đồng bộ. 
Phương thức hoạt động  của bộ này được xác định bởi việc chọn xung vào timer 1. 
Nguồn  xung đồng hồ được chọn  bởi việc đặt hoặc xóa  bit TMR1CS(T1CON<1>). Ở 
chế độ định thời , đầu vào là clock trong fosc/4, bit đồng bộ T1SYNC (T1CON<2>) 
không có  tác dụng  vì clock trong  luôn đồng bộ. Chế độ bộ đếm hoạt động  hai chế độ: 
có đồng bộ  xung  vào xoá  bit T1SYNX (T1CON<2>), không đồng bộ xung vào set bit 
T1SYNC(T1CON<2>), timer 1 tăng ở sườn lên xung đầu vào. 
Khi bộ dao động  timer 1 cho phép hoạt động thì các chân RC1/T1OSI/CCP2, 
RC0/T1OSO/T1Cki trở thành đầu vào. Ở chế độ  đếm có đồng bộ bộ đếm tăng mỗim 
khi sườn lên  của chân RC0 hoặc ở chân RC1 nếu bit T1OSCEN xóa và xung vào phải 
đồng bộ  với clock trong, ở chế độ này bộ đếm không tăng trong trạng thái SLEEP. 
Ở chế độ đếm không đồng bộ timer 1tăng mỗi khi sườn lên ở chân RC0 hoặc ở chân 
RC1 nếu bit T1OSCEN xóa, ở chế độ này bộ đếm tiếp tục tăng trong trạng thái SLEEP 
và có khả năng tràn gây ra ngắt khi đó  bộ xử lí được đánh thức. 
Dao động của timer 1: 
Mạch dao động thạch anh  được xây dựng  giữa  2 chân T1OSI và T1OSO. Khi dao 
động  được cung cấp ở chế độ  công suất thấp thì  tần số cực đại của nó sẽ là 200 Khz 
và trong khi  nó ở chế độ SLEEP nó cung cấp ở tần số 32 Khz. 
Ngắt của bộ timer 1: 
Cặp thanh ghi TMR1H và TMR1L tăng từ  giá trị 0000h đến FFFFh, đến giá trị này 
tiếp tục tăng  thì tràn  và quay lại 0000h, và ngắt xuất hiện khi tràn quá giá trị FFFFh, 
khi này cờ ngắt TMR1F sẽ được bật (đặt lên 1). Ngắt có thể hoạt động  hoặc không 
hoạt động nhờ việc  đặt hoặc xóa bit TMR1IE. 
*Thanh ghi điều khiển T1CON: 
T1CON: timer 1 control register (địa chỉ 10h) 
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        U-0   U-0    R/W-0       R/W-0         R/W-0        R/W-0        R/W-0        R/W-0 
      Bit 7     6           5                 4                  3               2                  1                   0 
 
 
 
 
-bit 7,6: không sử dụng. 
-bit 5,4: T1CKPS1: T1CKPS0 : lựa chọn hệ số chia xung vào. 
T1CKPS1        T1CKPS0             Hệ số chia 
     0                        0                       1:1 
     0                         1                      1:2 
     1                        0                       1:4 
     1                        1                        1:8 
-bit 3: T1OSCEN bit điều khiển bộ dao động timer 1. 
  1= bộ dao động hoạt động. 
  0=bộ dao động không hoạt động. 
-bit 2: bit điều khiển xung clock ngoài đồng bộ khi TMR1CS=1 
  Bit 2=0 :có đồng bộ clock ngoài. 
            1= không đồng bộ clock ngoài. 
Khi TMR1CS=0 bit này không có tác dụng. 
-bit 1: TMR1Cs bit lựa chọn nguồn xung clock vào. 
  TMR1CS=1 clock từ chân RC0/T1OSO/T1CKI (sườn lên). 
  TMR1CS=0 clock trong fosc/4. 
-bit 0: bit bật tắt timer. 
         1= cho phép timer. 
         0=cấm timer. 
Thí  dụ:  Thiết lập timer 1 để: 
-Cho phép timer 1 hoạt động T1OSCEN=1. 
-Hệ số tỉ lệ trước: 1/8  T1CKPS1:T1CKPS0=11. 
-Clock bên trong là fosc/4 TMR1CS=0. 
Bit T1SYNC không có tác dụng 
-Bật timer 1: TMR1ON=1 
Giá trị ở thanh ghi T1CON là 00111101 
Lệnh: T1CON_R equ 10h 
            Movlw  b’00111101’ 
         Movwf  T1CON_R 
 
Bộ timer 2: 
Bộ timer 2 có những đặc tính sau đây: 
+ 8 bit cho bỘ đỊnh thỜi 
+8 bit vòng lặp (thanh ghi PR2). 
+có khả năng đọc và viết  ở cả 2 thanh ghi nói trên. 
+có khả năng lập trình bằng phần mềm tỉ lệ trước. 
+có khả năng lập trình bằng phần mềm tỉ lệ sau. 
Chế độ SSP dùng đầu ra của  TMR2 để tạo clock. Timer 2 có một thanh ghi điều khiển 
đó là thanh ghi T2CON. Timer 2 có thể viết tắt bằng việc xóa bit TMR2CON của thanh 
ghi T2CON.  
Hoạt động của  bộ timer 2: 
Timer 2 được dùng chủ yếu ở phần điều chế  độ rộng xung của bộ CCP, thanh ghi 
TMR2 có khả năng đọc và viết, nó có thể xóa bằng việc reset lại thiết bị. Đầu vào của 

-        -      T1CKPS1   T1CKPS0  T1OSCEN  T1SYNC   TMR1CS  TMR1ON 
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xung  có thể chọn các tỉ lệ sau: 1:1, 1:2, 1:16, việc chọn các tỉ lệ này có thể điều khiển 
các bit  sau T2CKPS1 và bit T2CKPS0. 
Ngắt của bộ timer 2: 
Bộ timer 2 có thanh ghi 8 bit PR2. Timer 2 tăng từ giá trị 00h cho đến khớp với PR2 và 
tiếp theo nó sẽ  reset lại giá trị 00h và lệnh kế tiếp thực hiện. Thanh ghi PR2 là một 
thanh ghi  có khả năng đọc và khả năng viết. Thanh ghi PR2 bắt đầu từ  giá trị FFh đầu 
ra của TMR2 là đường dẫn của cổng truyền thông đồng bộ, nó được  dùng để phát các 
xung  đồng hồ. 
*Thanh ghi T2CON: 
T2CoN: timer 2 control register (địa chỉ 12h) 
 
 
   U-0     R/W-0        R/W-0        R/W-0      R/W-0       R/W-0       R/W-0        R/W-0 
 
 
 Bit 7         6                  5                4              3                  2               1                  0 
-Bit 7: không sử dụng. 
-bit 6÷3:  TOUTPS3÷TOUTPS0 bit lựa chọn hệ số  đầu ra timer 2. 
 
TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 Hệ số đầu ra 
0 0 0 0 1:1 
0 0 0 1 1:2 
0 0 1 0 1:3 
0 0 1 1 1:4 
0 1 0 0 1:5 
0 1 0 1 1:6 
0 1 1 0 1:7 
0 1 1 1 1:8 
1 0 0 0 1:9 
1 0 0 1 1:10 
1 0 1 0 1:11 
1 0 1 1 1:12 
1 1 0 0 1:13 
1 1 0 1 1:14 
1 1 1 0 1:15 
1 1 1 1 1:16 
 
-bit 2: TMR2ON bit bật tắt hoạt động timer 2. 
           1=cho phép (enable). 
           0= cấm (disable). 
-bit 1÷0:T2CKSP1÷T2CKSP0 chọn hệ số chia đầu vào 
   T2CKSP1       T2CKSP0           Hệ số chia đầu vào 
        0                      0                         1:1 
        0                       1                        1:4 
        1                       X                        1:16 
 
 
 
 

-   TOUTPS3   TOUTPS2  TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1  T2CKPS0 
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4.3. Lập trình với vi điều khiển: 
Để lập trình vi điều khiển chúng ta cần: 
. viết lệnh  trong một chương trình. 
. Chuyển đổi văn bản thành mã lệnh mà vi điều khiển hiểu được sử dụng  một công cụ 
phần mềm được gọi là  bộ biên dịch (thí dụ MPASM, MPLAB, CCS,vv...). 
. Đưa dữ liệu  vào bộ nhớ Flash /EPROM của vi điều khiển sử dụng bộ nạp (thí dụ 
mạch nạp PIC qua cổng COM loại JDM Programmer hay mạch nạp qua cổng USB). 
Chúng ta hãy xem xét nhiệm vụ đầu, viết chương trình. Công việc này được thực hiện  
ở bất kì phần mềm soạn thảo nào, thí dụ Notepad của Windows. Tôi thích sử dụng bộ 
soạn thảo được cung cấp bởi nhà chế tạo vi điều khiển ‘Microchip’. Phần mềm này 
được gọi là MPLAB và có thể tải miễn phí ở website http://www.microchip.com/ 

Như bạn đã thấy ở trên , chúng ta  cần cấu hình I/O và thiết lập  bộ hệ số   tỉ lệ 
trước cho định thời. Nếu chúng ta  không thiết lập  chúng thì điều kiện mặc nhiên là tất 
cả   các bit PORT là ngõ vào. Vi điều khiển không có ngõ ra thì không sử dụng được 
nhiều. Mặc định  cho bộ chia tỉ lệ trước là tốc độ clock  được chia bởi 2. 

Chương trình  cũng cần biết  thiết bị gì  mà nó dự định dùng và địa chỉ bắt đầu 
trong bộ nhớ  là gì. 

Nếu điều này bắt đầu có vẻ bối rối-xin đừng lo lắng. Tôi viết  một chương trình 
tiêu đề (header program), mà thiết lập tất cả  điều kiện  trên cho bạn sử dụng. Các điều 
kiện này có thể  thay đổi  sau này khi bạn hiểu nhiều về những gì bạn làm. 

Tiêu đề  cho PIC 16F84 thiết lập 5 bit của portA như là ngõ vào và 8 bit  của 
portB như là ngõ ra. Nó cũng thiết lập bộ chia hệ số tỉ lệ trước để chia cho 256. Chúng 
ta sử dụng thạch anh 32,768 Khz, như vậy định thời của chúng ta là 32 xung trên 1 
giây. Lệnh chương trình sẽ chạy ở ¼  của 32,768 KHz, nghĩa là 8192 lệnh trên giây (1 
chu kì máy=4xchu kì clock). Tiêu đề  cũng thêm vào 2 chương trình con định thì để  
bạn sử dụng chúng là DELAY1-trì hoãn 1 giây và DELAY5-trì hoãn 0,5 giây. Chương 
trình con là một phần đoạn mã  mà có thể gọi khi cần, để tiết kiệm viết nó lần nữa. Đối 
với úc này, đừng lo về làm sao bộ  tiêu đề  hay chương trình con làm việc. Chúng ta sẽ 
làm việc thông qua chúng ở sau. 
4.4. Nhập dữ liệu: 

Xem  xét số thập phân 37, số này có giá trị thập lục phân (hex) là 25 hay giá trị 
nhị phân là 00100101. Bộ biên dịch sẽ chấp nhận điều này  là .37 ở dạng thập phân 
(chú ý   dấu . không là dấu chấm thập phân) hay 25H ở dạng số hex hay B’00100101’ ở 
dạng số nhị phân . 

Số 181 thập phân  được nhập như là .181 ở dạng thập phân hay 0B5H ở dạng số 
hex hay B’10110101’ ở dạng nhị phân. Nếu số hex bắt đầu là chữ  thì ta ghi 0B5h, chứ 
không là B5h. 
Chú ý: cơ số mặc định của chương trình biên dịch MPASM/MPLAB  là số hex. 
 Vi điều khiển PIC là vi điều khiển 8 bit. Điều này có nghĩa là vị trí  bộ nhớ, 
nghĩa là file của người sử dụng và thanh ghi  chứa 8 bit. Như vậy số nhỏ nhất 8 bit là 
00000000, mà tương đương  số 0 thập phân. Số lớn nhất  8 bit là 11111111 mà tương 
đương  số 255 thập phân. Để sử dụng  số lớn hơn 255 chúng ta phải kết hợp ô nhớ. Hai 
ô nhớ kết hợp  cho ra 16 bit với số lên tới 65536. Ba ô nhớ kết hợp cho ra số lên tới 
16777215,vv… Những số lớn này được  giới thiệu sau. 
 
4.5. Tập tin tiêu đề cho 16F84, tập tin Header84.asm 
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Chương trình dưới đây minh họa cho vi điều khiển 16F84. Tôi đề nghị  cho bạn  
bắt đầu tất cả các chương trình  ,với chip  này 16F84, bằng tiêu đề này, hay phiên bản 
hiệu chỉnh. Giải thích đầy đủ sẽ  được trình bày sau. 
; Header84.asm điều này thiết lập portA  là ngõ vào (1 là vào), portB là ngõ ra ( 0 là ra) 
;thanh ghi OPTION được thiết lập  để chia 256 cho ra xung định thì 1/32 của 1 giây. 
;trì hoãn 1 giây và 0,5 giây được đưa vào chương trình con 
;*************************************** 
;phần tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
COUNT    EQU   0Ch; COUNT là ô nhớ 0Ch, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F84   ; chúng ta đang dùng 16F84 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 1 giây 
DELAY1        CLRF    TMR0; bắt đầu TMR0 
LOOPA    MOVF  TMR0,W; đọc TMR0 vào W 
                 SUBLW    .32; TIME-32 
                 BTFSS  STATUS, ZEROBIT; kiểm tra TIME-W=0 
                 GOTO  LOOPA; time không bằng 32 
                 RETLW  0; time là 32, trở về. 
;trì hoãn 0,5 giây. 
DELAY5         CLRF   TMR0  ; khởi động TMR0 
LOOPB           MOVF   TMR0,W  ; đọc TMR0 vào W 
                        SUBLW  .16  ;TIME-16 
                        BTFSS  STATUS,ZEROBIT;kiểm tra TIME-W=0 
                        GOTO   LOOPB  ; TIME không  bằng 16 
                   RETLW  0; time là 16, trở về. 
;Phần cấu hình. 
START   BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’00011111’; 5 bit của port A là I/R (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
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   16F84    B0 
 
 
                V+ 
 
16        MCLR 
            TOCKI 
 
 
15                0V 

;chương trình chính bắt đầu 
END; dòng này luôn luôn đặt ở cuối chương trình. 
Chú ý: dấu ; theo sau là lời chú thích. Chương trình dịch sẽ bỏ qua. 
Phần này được lưu là Header84.asm. Bạn có thể dùng nó để bắt đầu tất cả chương  trình 
16F84 của bạn. Header84 là phần tên và ASM là phần mở rộng. 
 
4.6. Thí dụ chương trình 
Cách tốt nhất để hiểu cách sử dụng vi điều khiển là bắt đầu với ví dụ  đơn giản và xây 
dựng trên nó. 
Xem xét mạch điện sau: 
 

 
                                                                  6 
 
                                                                      +5V 
 
                                                                14 
 
             68 pF                                         4 
 
                                                                3 
                         32 Khz                                        0.1 µF 
 
        68pF                                                5 
 
 

Hình 4.1: Mạch vi điều khiển 
 
Xét  chương trình chớp tắt led (led on và off) trong khoảng 0,5 giây. 
Dùng Notepad soạn thảo và lưu lại tên CH51.ASM. CHúng ta có thể dung MPLAB để 
soạn chương trình nguồn. 
Chương trình CH51.ASM 
; Header84.asm điều này thiết lập portA  là ngõ vào (1 là vào), portB là ngõ ra ( 0 là ra) 
;thanh ghi OPTION được thiết lập  để chia 256 cho ra xung định thì 1/32 của 1 giây. 
;trì hoãn 1 giây và 0,5 giây được đưa vào chương trình con 
;*************************************** 
;phần tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
COUNT    EQU   0Ch; COUNT là ô nhớ 0Ch, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F84   ; chúng ta đang dùng 16F84 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
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;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 1 giây 
DELAY1        CLRF    TMR0; bắt đầu TMR0 
LOOPA    MOVF  TMR0,W; đọc TMR0 vào W 
                 SUBLW    .32; TIME-32 
                 BTFSS  STATUS, ZEROBIT; kiểm tra TIME-W=0 
                 GOTO  LOOPA; time không bằng 32 
                 RETLW  0; time là 32, trở về. 
;trì hoãn 0,5 giây. 
DELAYP5         CLRF   TMR0  ; khởi động TMR0 
LOOPB           MOVF   TMR0,W  ; đọc TMR0 vào W 
                        SUBLW  .16  ;TIME-16 
                        BTFSS  STATUS,ZEROBIT;kiểm tra TIME-W=0 
                        GOTO   LOOPB  ; TIME không  bằng 16 
                   RETLW  0; time là 16, trở về. 
;Phần cấu hình. 
START   BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’00011111’; 5 bit của port A là I/R (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
;chương trình chính bắt đầu 
BEGIN    BSF  PORTB,0 ; bật bit B0=’1’ 
                CALL  DELAYP5 ; đợi 0,5 s 
                BCF  PORTB,0 ; tắt B0=’0’ 
                CALL  DELAYP5; đợi 0,5 s 
                GOTO BEGIN 
END; bạn phải kết thúc. 
Giải thích: 
. Chương trình gồm 5 dòng bắt  đầu từ BEGIN (là nhãn) để chớp tắt led. BEGIN là 
nhãn (label), nhãn được dùng  như địa chỉ  ô nhớ để chương trình nhảy tới . 
. Dòng 1 là lệnh BSF và dữ liệu là PORTB, 0: nghĩa là bật bit trong file PORTB, ở đó 
bit 0 là bit được chọn và led sáng. 
Chú ý: không có khoảng trắng ở nhãn, lệnh hay dữ liệu. 
.Dòng 2: call delayp5: lệnh gọi chương trình con tên là delayp5 và tạo  trì  hoãn (delay) 
0,5 giây. 
. Dòng 3 BCF PORTB,0 là ngược lại dòng 1, nghĩa là xóa bit trong file PORTB, ở bit 
0. CHân 6 ở hình 4.1 là 0V làm led tắt. 
.Dòng 4: call delayp5 là trì hoãn 0,5 giây. 
.Dòng 5 goto begin: gửi chương trình trở ngược lại nhãn BEGIN để lặp lại quá trình 
chớp tắt led on và off. 
Bất kì 8 ngõ ra có thể được bật  (ON) hay tắt (OFF) sử dụng 2 lệnh BSF và BCF. 
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THí dụ:  BSF   PORTB,3; làm bit 3 của PORTB (chân 9) lên 5V (logic 1) 
              BCF  PORTB,7 ; làm bit 7 của PORTB xóa về 0 , 0V (logic 0). 
Bài tập: 1/Chương trình tiêu đề HEADER877A.ASM và bài toán  chớp tắt led:sinh viên 
tự viết. 
Thí dụ: Điều khiển  led dung portA và portE: 
Soạn tập tin led.asm dung NotePad. Hoặc dung MPLAB như sau: 
;*********************************************************** 
; Tập tin: led.asm 
; Mô tả : Mô tả hoạt động cơ bản của  Port A and E  
; MCU :  PIC16F877(A) 
;************************************************************  
 LIST P=16F877,W=-302 
 __CONFIG 0x3D32 ; HS MODE,WDT OFF 
 
PORTA EQU 0x05  ;Bank0 
PORTE EQU 0x09 
 
TRISA EQU 0x85 ; Bank1 
TRISE EQU 0x89 
ADCON1 EQU 0x9F 
 
X EQU 0x70 ; RAM 
Y EQU 0x71 
Z EQU 0x72 
ROUND EQU 0x73 
;************************************************************ 
 ORG 0x0000 
  
 BANKSEL ADCON1 ; Select ADCON1 <bank1> 
 MOVLW B'00000111' ; PORTA,PORTE = digital port 
; MOVLW B'00000000' ; PORTA,PORTE = analog port 
 MOVWF ADCON1  
 MOVLW B'00110000' ; RA3:RA0  
 MOVWF TRISA 
 MOVLW B'00000000' ; PORTE = output 
 MOVWF TRISE   
 
 BANKSEL PORTA ; Select PORTA <bank0> 
START CLRF PORTA ; Clear PORTA 
 CLRF PORTE ; Clear PORTE 
  
 MOVLW .3 
 MOVWF ROUND 
 BSF PORTA,3 
 CALL DELAY 
LOOP1 RRF PORTA,1 
 CALL DELAY 
 DECFSZ ROUND,1  
 GOTO LOOP1  
 CLRF PORTA 
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 MOVLW .2 
 MOVWF ROUND 
 BSF PORTE,2 
 CALL DELAY 
LOOP2 RRF PORTE,1  
 CALL DELAY 
 DECFSZ ROUND,1 
 GOTO LOOP2 
 GOTO START  
   
DELAY CLRF X ; Delay ~500 ms 
 CLRF Y 
 MOVLW .13 
 MOVWF Z 
 DECFSZ X,1 
 GOTO $-1 
 DECFSZ Y,1 
 GOTO $-3 
 DECFSZ Z,1 
 GOTO $-5 
 RETURN 
  
 END 
 
4.7.Lưu và biên dịch mã: 
Tập tin ở trên được lưu lại với tên led.asm 
Cài đặt MPLAB: Vào thư mục D:\MPLAB660, nhấp đúp chuột vào tập tin 
MPLABV~1.exe và quá trình cài đặt diễn ra. Kết thúc cài đặt MPLAB V6.60 thành 
công và shortcut được tạo ra trên desktop. 

 
Hình 4.2 
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Khởi động MPLAB: nhấp đúp chuột vào biểu tượng MPLAB IDE. 
Chương trình trên được lưu là led.asm. Bước kế tiếp là biên dịch  mã văn bản  này 
thành tập tin .hex mà vi điều khiển hiểu được. 
Bước 1: Mở MPLAB. 
Bước 2: Ta Mở file led.asm  dung menu File, Open. Trường hợp tạo tập tin mới ta chọn 
File, New. Gõ nội dung vào như sau: 

 
Hình 4.3 
-Lưu tập tin Untitled thành tên mới là led.asm dung lệnh  File, Save hay File, Save As. 

 
Hình 4.4 
 
Từ menu Configure,  Select device chọn  PIC 16F877A và nhấp Ok. 
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Hình 4.5 
 
Tùy chọn Configure, Configure Bit như hình 4.6 
 

 
Hình 4.6 
Cấu hình bit của chúng ta, chọn dao động HS, tắt Watch dog timer (off), bật Power up 
Timer (on), và tắt Code protect (off). Chú ý giá trị cấu hình này là  3FF2h. Mã là  
__CONFIG 0x3FF2 ; HS mode, WDT off, power up timer on, code protect off. 
Chuyển sang file .hex: led.hex. Chọn Project, Quickbuild led.asm như hình 4.7 
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Hình 4.7 
Nếu có lỗi  MPLAB sẽ báo. Nếu không có lỗi, MPLAB báo Quickbuild succeeded như 
hình 4.8. 

 
Hình 4.8 
Chương trình báo lỗi lở dòng START   CLRF   PORT; select PORTA <bank 0>. 
Chương trình không hiểu PORT là gì. Đúng là PORTA 
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Hình 4.9 
 
Xem quá trình dịch chọn View, program memory. 

 
Hình 4.10 
 
4.8.Mạch nạp vi điều khiển PIC và phần mềm WinPIC800 
Giới  thiệu Bộ nạp PIC GTP-USB  

Chúng ta sử dụng bộ nạp GTP-USB PIC programmer , nạp qua cổng USB để 
nạp tập tin .hex (nhị phân) vào bộ nhớ chương trình Flash hay EPROM của  vi điều 
khiển PIC. Bộ nạp này hỗ trợ tất cả các PIC có bởi phần mềm nạp WinPIC800, chạy 
trên máy tính có cài Windows 95/98/2000/ME/Xp. 
Xét mạch nạp PIC qua cổng COM, loại JDM Programmer ( bo mạch nạp của RIXIN, 
tham khảo:  sạp N6 chợ Điện tử Nhật Tảo, Nguyễn Kim, Quận 10, Tp. HCM) 
-Kết nối phần cứng mạch nạp với máy tính qua cổng COM. Bật điện. 
-Chạy chương trình WinPic800.Vào thư mục D:\WinPic800_V359, nhấp đúp chuột vào 
tập tin WinPic800_V3_59.exe, quá trình cài đặt diễn ra. Màn hình như sau (hình 4.16): 
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Hình 4.11 
Nhấp đúp chuột vào biểu tượng WinPic800 trên desktop để khởi động. 
 

 
Hình 4.12 
-Chọn IC : loại PIC F và chọn PIC 16F877A. 
-Chọn Settings, Hardware để chọn phần cứng là JDM Programmer, sau đó nhấp vào 
Apply Edits. 
-Chọn Device, Haedware test để kiểm tra phần cứng. 
-Chọn tập tin .hex để nạp : menu File, Open và chọn tập tin cần nạp, thí dụ led.hex, 
nhấn Open. 
Nhấn nút Program All để nạp hay menu Device, Program All. Nếu nạp thành công , 
máy báo OK , còn có lỗi sẽ thong báo lỗi. 
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Muốn xóa nội dung chọn Device, Erase All. 
Đọc nội dung  chọn Device, Read All. 
Kiểm tra chọn Device, Verify All. 
Khi nạp file.hex thành công, vi điều khiển sẵn sang sử dụng. 
Nhưng sử dụng tưởng tượng của bạn. Có 35 lệnh trong ngôn ngữ vi điều khiển của bạn. 
Tầm vi điều khiển PIC bao gồm thiết bị với 64KB bộ nhớ chương trình EPROM, 3938 
byte RAM bộ nhớ dữ liệu, 1024 byte bộ nhớ EEPROM, 72 chân vào ra, 11 ngắt, bộ 
A/D  10 bit có 15 kênh vào, xung clock 20 Mhz, tập lệnh 55 từ. Xem phụ lục 2 để biết 
chi tiết. 
Xét mạch nạp PICSTARTPLUS: 

Nếu bạn không có mạch nạp thì tôi khuyến cáo bộ nạp PICSTARTPLUS của 
Arizona Microchip. Khi Arizona  mang  đến  một bộ vi điều khiển mới như họ thường 
làm, phần mềm điều khiển được cập nhật và có thể download miễn phí trên internet ở 
http://www.microchip.com/. 
Một khi được cài trên máy tính PC của bạn, nó được mở từ MPLAB chuyển qua bộ nạp 
PICSTARTPLUS. 
Chọn Programmer, Select Programmer, PICSTART Plus như hình 1. 

 
Hình 1: Chọn bộ nạp PICSTART Plus. 
Chọn Enable Programmer từ Programmer Box như hình 1. 
Giai đoạn cuối là lập trình đoạn mã của chúng ta vào chip. Để làm  điều này ta nhấp 
chuột vào  biểu tượng lập trình như hình 2 hay thong qua menu trên Programmer, 
Program. 
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Hình 2: Biểu tượng lập trình. 
Sau một lúc thì  thong báo thành công xuất hiện trên màn hình. Mã  được nạp thành 
công vào chip và sẵn sang để sử dụng. 
Nếu quá trình nạp thất bại, bạn hãy kiểm tra chip được gắn đúng vào socket (đế cắm) 
chưa, nếu có thể thử lại một lần nữa.  
Bây giờ  chúng ta có thể sử dụng vi điều khiển để bật led và tắt led. 
 
Mạch nạp Microchip MPLAB ICD 2  LE (In Circuit Debugger) 
Chọn Programmer, Select Programmer, MPLAB ICD 2 như hình 3. 
 
 

 
Hình 3 
Qu á tr ình c ài đ ặt MPLAB ICD 2 di ễn ra 
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H ình 4. 
Nh ấp chu ột v ào Next 
Ch ọn c ổng COM 1 v à t ốc đ ộ baud l à 19200 baud. 

 
H ình 5 
Nh ấp chu ột v ào Next. 
C ấp ngu ồn cho MPLAB ICD 2. Ch ọn ngu ồn cung c ấp ri êng hay t ừ MPLAB ICD 2 
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H ình 6 
Ch ọn cho ph ép k ết n ối t ự đ ộng . c ó th ể kh ông d ùng n ếu b ạn c ó s ử d ụng m ạch 
n ạp kh ác ngo ài ICD 2. 
 

 
H ình 7 
Nh ấp chu ột v ào Next. Ch ọn cho ph ép t ự đ ộng n ạp h ệ đi ều h ành. 
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H ình 8 
Nh ấp v ào Next. Hi ện ra b ảng t óm t ắt 

 
H ình 9. Nh ấp v ào Finish đ ể k ết th úc. 
N ếu ch ưa g ắn v ới chip PIC 16F877A th ì MPLAB hi ện ra th ông b áo: 
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H ình 10. 

 
H ình 11 
Tiếp theo chúng ta lập trình đoạn mã của chúng ta vào chip. Để làm  điều này ta nhấp 
chuột vào  biểu tượng lập trình như hình 2 hay thong qua menu trên Programmer, 
Program. 
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4.9. Lưu đồ lập trình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Đ 
                                                       Tạo có lỗi? 
 
 
                                                                 S 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.18 
 
4.10. Bài toán: chớp tắt 2 led 
 
Xem xét mạch điện sau: 
 
                                                                               7     680  

 
                                                                 6        680 
 
                                                                      +5V 
 
                                                                14 
 
             68 pF                                          4 
 
                                                                3 
                         32 Khz                                        0.1 µF 
 
        68pF                                               5 
 
 

Mở MPLAB 

Tạp tập tin 
CH51.ASM 

Quickbuild CH51.ASM 

Lập trình (nạp) vi 
điều khiển  

SỬa lỗi 
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Hình 4.19: Mạch điện chớp tắt 2 led. 
Bài tập: 
Viết chương trình mà sẽ chớp tắt  2 led (on và off) luân phiên nhau. Đặt led 1 ở B1 và 
led 0 ở B0. 
Chú ý: Bạn có thể dung chương trình CH51.asm và chỉ them 2 dòng. Sau đó lưu  lại với 
tên CH52.ASM. 
Cố gắng đứng nhìn vào đáp án bên dưới trước khi bạn cố gắng tìm ra  lời giải. 
 Đáp án như sau: 
; phần tiêu đề (đã trình bày). 
;Chương trình chính bắt  đầu. 
BEGIN    BSF   PORTB,0  ; bật B0, led 0 sáng. 
                BCF   PORTB,1  ; tắt B1, led 1 tắt 
               CALL  DELAYP5 ; trì hoãn 0,5 giây. 
               BCF  PORTB,0 ;tắt B0, led 0 tắt. 
               BSF   PORTB,1 ; bật B1, led 1 sáng 
              CALL  DELAYP5; trì hoãn 0,5 giây 
              GOTO BEGIN 
END 
Bài tập: 1/ Viết chương trình chớp tắt 4 led, 2 led sang (on) và 2 led tắt (off). 
2/Viết chương trình 8 led chạy đuổi: 
  0 0 0 0 0 0 0 1 
  0 0 0 0 0 0 1 0 
  0 0 0 0 0 1 0 0 
  0 0 0 0 1 0 0 0 
  0 0 0 1 0 0 0 0 
  0 0 1 0 0 0 0 0  
  0 1 0 0 0 0 0 0 
  1 0 0 0 0 0 0 0 
4.11.Tập tin tiêu đề  của PIC 16F877A: HEADER877.ASM. 
; Header877.asm điều này thiết lập portA  là ngõ vào (1 là vào), portB là ngõ ra ( 0 là 
ra), ;portC là ngõ vào, portE ngõ vào, portD ngõ ra. 
;thanh ghi OPTION được thiết lập  để chia 256 cho ra xung định thì 1/32 của 1 giây. 
;trì hoãn 1 giây và 0,5 giây được đưa vào chương trình con 
;*************************************** 
;phần tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
PORTC EQU 7 
PORTD  EQU 8 
PORTE  EQU 9 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
TRISC  EQU 87H 
TRISD  EQU  88H 
TRISE  EQU  89H 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
CARRY EQU  0 
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EEADR   EQU 10Dh 
EEDATA  EQU  10Ch 
EECON1  EQU   18Ch 
EECON2  EQU   18Dh 
RD  EQU  0 
WR   EQU  1 
WREN   EQU  2 
ADCON0    EQU    1Fh 
ADCON1  EQU      9FH 
ADRES  EQU  1EH 
ADRESL    EQU  9EH 
CHS0  EQU  3 
GODONE  EQU  2 
COUNT    EQU   20; COUNT là ô nhớ 20H, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F87A   ; chúng ta đang dùng 16F877A 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 1 giây 
DELAY1        CLRF    TMR0; bắt đầu TMR0 
LOOPA    MOVF  TMR0,W; đọc TMR0 vào W 
                 SUBLW    .32; TIME-W 
                 BTFSS  STATUS, ZEROBIT; kiểm tra TIME-W=0 (32-W=0) 
                 GOTO  LOOPA; time không bằng 32 
                 RETLW  0; trở về  sau khi time là 32 (TMR0=32). 
;trì hoãn 0,5 giây. 
DELAY5         CLRF   TMR0  ; khởi động TMR0 
LOOPB           MOVF   TMR0,W  ; đọc TMR0 vào W 
                        SUBLW  .16  ;TIME-W 
                        BTFSS  STATUS,ZEROBIT;kiểm tra TIME-W=0 
                        GOTO   LOOPB  ; TIME không  bằng 16 
                   RETLW  0; trở về  sau khi time là 16 (TMR0=16). 
;Phần cấu hình. 
START   BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’11111111’; 6 bit của port A là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW B’11111111’ 
              MOVWF  TRISC; portC l à ngõ vào 
              MOVLW  B’00000000’ 
             MOVWF  TRISD; PortD là output (ngõ ra) 
               MOVLW   B’11111111’; 3 bit của port E là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISE 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
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              MOVLW   B’00000000’ 
             MOVWF ADCON1; portA bit 0,1,2,3, v à 5 là analog 
             BSF  STATUS,6; bank 3 
             BCF  EECON1,7; bộ nhớ dữ liệu EEPROM on 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              BCF  STATUS,6 
               BSF  ADCON0,0; bật A/D 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
             CLRF   PORTC ;xóa PORTC 
             CLRF   PORTD ;xóa PORTD 
             CLRF   PORTE ;xóa PORTE 
;chương trình chính bắt đầu 
END; dòng này luôn luôn đặt ở cuối chương trình. 
 
Giải thích của HEADER877.ASM 
*Phần tương đương: 
. CHúng ta có 5 port. PortC  là ô nhớ 7 và ô nhớ TRIS tương ứng, TRISC ô nhớ 87H ở 
bank 1. Ơ nhớ TRIS thiết lập hướng I/O của các bit port. 
. Địa chỉ ô nhớ dữ liệu EEPROM được them vào. EEADR là ô nhớ  10Dh ở bank 2, 
EEDATA là 10Ch ở  bank2, EECON1 là ô nhớ 18Ch ở bank 3, EECON2 là ô nhớ 
18Dh ở bank 3. 
. Bit dữ liệu EEPROM  được thêm vào, bit đọc RD là bit 0, bit ghi WR là bit 1, WREN 
,bit cho phép ghi là bit 2. 
. Ô nhớ analog ADRES, ADCON0,  và ADCON1  được them vào như đã có  bit tương 
ứng CHS0, bit chọn kênh 0, bit 3 và bit GODONE, bit 2. 
*Phần liệt kê: 
. Phần này dĩ nhiên chỉ ra  vi điều khiển đang được dung , 16F877A và vị trí nhớ đầu 
tiên là 0. trong địa chỉ 0, lệnh GOTO START hướng dẫn vi điều khiển bỏ qua phần 
chương trình con và nhảy tới  phần cấu hình tại nhãn START. 
*Phần chương trình con: 
. Phần này bao gồm chương trình con trì hoãn DELAY1 và DELAYP5 như trước đây 
(1 giây và 0,5 giây). 
*Phần cấu hình: 
. Như trước đây, chúng ta cần chuyển sang bank 1 để định vị  ô nhớ TRIS để cấu hình 
I/O. Port A được thiết lập như ngõ vào với 2 lệnh: 
MOVLW  B’11111111’ 
MOVWF   TRISA 
portB, portC, portD, và portE được cấu hình  theo cách tương tự  sử dụng TRISB, 
TRISC, TRISD và TRISE. 
. Thanh ghi OPTION được cấu hình với lệnh sau: 
MOVLW  B’00000111’ 
MOVWF  OPTION_R  
Hay lệnh sau: 
MOVLW  B’00000111’ 
Option 
. Thanh ghi A/D được cấu hình với lệnh: 
MOVLW  B’00000000’ 
MOVWF  ADCON1 
thiết lập portA bit 0,1,2,3 và 5 như là gõ vào analog. 
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.Chúng ta trở về bank 3 bằng cách chọn bit BSF  STATUS,6 (bit 5 vẫn còn là 1) để mà  
chúng ta có thể định vị EECON1, thanh ghi điều khiển dữ liệu EEPROM. BSF  
EECON1 sẽ cho phép truy xuất  bộ nhớ chương trình  EEPROM khi yêu cầu. 
. Chúng ta sau đó trở lại  bank 0 bằng cách xóa bit 5 và bit 6 của thanh ghi trạng thái 
(STATUS) và xóa các port A, B, C, D, E. 
Ứng dụng của 16F877A: Điều khiển ngôi nhà xanh. 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 4: Vào ra. Hoạt động bộ định thời. Lập trình cho vi điều khiển PIC. 
1.Viết chương trình chớp tắt 1 led. 

 
Hình: kết nối 1 led với vi điều khiển dung chân RB0. 
Logic 1: led sang. 
Logic 0: led tắt. 
2. Viết chương trình chớp tắt 2 led. 
3. Viết chương trình chớp tắt 4 led. 

 
Hình: kết nối 4 led với vi điều khiển dung RB0  RB3. 
4. Viết chương trình đèn chạy đuổi (8 led) dung PORTB điều khiển 8 led. 
5. Viết chương trình đèn sang dần (8 led) dung portB điều khiển 8 led. 
6. Viết chương trình đèn tắt dần (8 led) dung portB điều khiển 8 led. 
7. Viết chương trình đèn chạy  2 bìa vào ra (8 led) dung portB điều khiển 8 led. 
8. Viết chương trình tạo sóng vuông có tần số 100Khz ở chân RB0 dùng các lệnh BSF, 
BCF, NOP và GOTO (không dung timer 0). 
9. Viết chương trình tạo thời gian trễ 1 giây dung TMR0. 
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10. Viết chương trình tạo thời gian trễ 0,5 giây. 
11. Viết chương trình tạo song vuông có tần số 10 Khz ở chân RB0 dùng timer 0. 
12. Viết chương trình tạo song vuông có tần số 1 Khz ở chân RB0 dùng timer 0. 
13. Viết chương trình tạo xung vuông có chu kì 2 sec (giây) ở chân RB1 dùng timer 0. 
14. Viết chương trình tạo song vuông có tần số 500 Hz ở RB1 với chu kì bổn phận 

D=30 % dùng timer 0 . Chu kì bổn phận 
offon

onon

TT
T

T
T

D
+

==  

15.Vieát chöông trình 8051 ñeå taïo soùng vuoâng 12 Khz ôû P1.2 duøng timer 0. 
16.Thieát keá öùng duïng “turnstile” duøng timer 0 ñeå xaùc ñònh  khi ngöôøi thöù 250 ñi vaøo  
1 saân. Giaû söû  (a) caûm bieán turnstile noái vaøo T0 vaø taïo ra 1 xung moãi laàn turnstile 
quay, vaø  (b)  ñeøn ñöôïc noái vaøo  chaân RB7 (PORTB, 7) maø seõ saùng khi  RB7=1 vaø taét 
neáu ngöôïc laïi. Ñeám caùc “söï kieän “  ôû T0 vaø laøm saùng ñeøn ôû RB7 khi ngöôøi  thöù 250 
ñi vaøo saân (xem hình veõ) 
 
 
                                             PIC 16F877A 
   turnstile 
(1 xung/ 1 laàn quay)                                    0=off      Ñeøn 
                                                                       1=on 
 
 
 
 
VI. Rút kinh nghiệm: (về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
    Ngày ….tháng…..năm 2011                                      Ngày ….tháng…..năm 2011 
           Bộ môn                                                                       Giảng viên soạn 

 

T0         RB7
(RA4/T0CKI) 
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Bài  giảng số 5:  Truyền dữ liệu đồng bộ và không đồng bộ (USART)( Số tiết: 3) 

III.1. Mục tiêu: 
         - Truyền nhận dữ liệu đồng bộ, không đồng bộ: Giới thiệu USART, Thanh ghi 
TXSTA, RCSTA, bộ tạo tốc độ baud USART, chế độ bất đồng bộ, chế độ chủ đồng bộ, 
chế độ tớ đồng bộ. 
         - Bộ thu và phát radio. 
         -truyền thong nối tiếp PIC tới PIC, mạch giao tiếp RS232C PIC tới PC. 
 

III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 5: Truyền dữ liệu đồng bộ và không đồng bộ 
1. Giới thiệu USART:  
USART viết tắt cho Universal Aynchronous Asynchronous Receiver Transmitter (Bộ 
thu phát bất đồng bộ đồng bộ đa năng) và cho phép  vi điều khiển PIC giao tiếp với một 
tầm rộng các thiết bị khác từ chip  nhớ  riêng biệt và LCD hiển thị tinh thể lỏng, tới 
máy tính! Điều này bao gồm gửi hay  nhận gói dữ liệu 8 bit hay 9 bit (nghĩa là 1 byte  
hay 1 byte cộng them  bit chẵn lẻ). Bit chẵn lẻ là bit phụ gửi kèm với dữ liệu mà giúp 
kiểm tra lỗi. Nếu có 1 số lẻ số 1 trong byte dữ liệu (thí dụ b’00110100’), bit parity sẽ là 
1 và nếu có  một số chẵn số 1 (thí dụ b’00110011’) thì  bit parity sẽ là 0. Trong bài 
giảng này, nếu có  lỗi (ví dụ lật bit) diễn ra đâu đó trong giữa lúc gửi  1 byte và nhận  
nó  bit parity  sẽ không còn khớp  loại dữ liệu. Bên nhận  sẽ biết rằng   có gì đó sai sót 
và  nó yêu cầu  gửi lại byte. Nếu có 2 bit lỗi xảy ra trong một việc truyền, bit parity sẽ 
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xuất hiện đúng, tuy nhiên  có thể hai lỗi diễn ra là nhỏ hơn, và  vì vậy điều này  thường 
bị bỏ qua. 
 Chế độ USART có  2 chế độ (mode) chính: hoạt động đồng bộ và bất đồng bộ. 
Trong hoạt động bất đồng bộ, chân phát  (TX-transmitter) từ 1 thiết bị  được nối với 
chân thu (RX-Receiver) của thiết bị kia và dữ liệu được hoán đổi (được gọi là song 
công-full duplex). Trong chế độ đồng bộ, xung clock (CK) và đường dữ liệu (DT) là 
chia xẻ  giữa một số thiết bị  (một là chủ (master) và  một hay nhiều tớ (Slaves)). Chủ 
chịu trác nhiệm tạo ra xung clock. Trong cả hai trường hợp, tốc độ tại đó dữ liệu được 
gửi bởi bộ phát (và tại đó nó được mong đợi bởi bộ thu) được biết đến như là tốc độ 
baud. 
 Có hai thanh ghi để kiểm soát  việc nhận và  phát dữ liệu: RCSTA và TXSTA. 
Dữ liệu  mà được  đọc thành công  được lưu vào thanh ghi RCREG, và dữ liệu mà được 
gửi  đi  nên được đặt  trong thanh ghi TXREG. Tốc độ baud được đặt  sử dụng thanh 
ghi SPBRG (có bảng them vào  trong datasheet  minh họa làm thế nào chọn tốc độ baud 
cho trước  tần số dao động). 
 Trong chế độ bất đồng bộ, USART lấy  kí tự 8 bit hay 9 bit để gửi, và them  1 
bit bắt đầu (start bit) (1 zero,0) ở đầu, và bit dừng (1 bit) vào cuối  để tạo nên chuỗi 10 
hay 11 bit. Điều này  được chuyển vào thanh ghi dịch mà quay bit vào chân phát (TX) 
như hình 5.1 
Môđun nhận sẽ lien tục  kiểm tra  trạng thái  của chân thu RX, mà sẽ  bình thường  là 
mức cao. Nếu  nó dò thấy  chân RX xuống mức thấp (bit start), nó sẽ làm them 3 mẫu  
trong giữa bit (cho phép lên và xuống chậm các lần) và lấy giá trị  chính của ba . Nếu 
giá trị chính là 0, nó khẳng định  đây thực sự là bit bắt đầu và tiến hành lấy mẫu các bit 
tuần tự  với 3 mẫu ở giữa mỗi bit. Thời gian của mẫu này được chỉ ra bởi tốc độ baud. 
Khi nó  đạt đến cái là bit dừng, nó phải đọc một (1), ngược lại nó sẽ  khẳng định  kí tự 
thu được  đóng khung tồi và đăng kí  một lỗi. 
Nhớ rằng với thiết lập phù hợp  trong TXSTA và  RCSTA, tất cả  điều này  được thực 
hiện cho bạn bởi  môđun USART. 
 
Byte  để gửi                b’00101101’ 
 
 
 
Thanh ghi dịch                                                          TX pin 
 
 
 
 
   Điện áp trên TX 
 
 
 
 
 
 
                     time 
                                                   1           0         1       1         0       1         0       0          
 
                                  Start bit                                                                                Stop bit 
 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
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Hình  5.1. 
Bạn có thể dung chế độ bất đồng bộ để giao tiếp với  port nối tiếp RS232 trên 

máy tính PC. Cách đơn giản để gửi byte thong qua port nối tiếp của PC  là thong qua 
một chương trình  đi kèm Microsoft Windows được gọi là Hyper Terminal (Start 
Menu Programs Accessories Communications). Bạn có thể tạo ra  một kết nối với 
cổng nối tiếp (ví dụ COM 1), chọn tốc độ baud, số bit, thiết lập parity.. Khi Hyper 
Terminal  kết nối với port nối tiếp, bất kì kí tự mà bạn gõ sẽ được gửi (như là mã 
ASCII) thong qua port nối tiếp. Kí tự mà được nhận được hiển thị lên màn hình. 
Cả hai chế độ  đồng bộ và bất đồng bộ hỗ trợ đặc tính  được biết như là dò tìm địa chỉ 
mà cho phép  một số  thiết bị được kết nối. Khi gửi dữ liệu, một byte địa chỉ phải được 
gửi đi đầu tiên để nhận diện nơi nhận dự định. 
 
2.Thanh ghi TXSTA: thanh ghi điều khiển và trạng thái  phát, địa chỉ 98H. 
 
           R/W-0    R/W-0  R/W-0       R/W-0   U-0    R/W-0      R-1          R/W-0 
 
 
 
 
            Bit 7                                                                                                bit 0 
Bit 7 CSRC: bit chọn nguồn xung clock. 
           chế độ bất đồng bộ: không quan tâm. 
           chế độ đồng bộ: 
            1= chế độ chủ  (xung clock  được tạo ra bên trong từ BRG). 
             0=chế độ tớ (xung clock từ nguồn bên ngoài). 
Bit 6  TX9: bit cho phép  truyền 9 bit. 
           1=chọn sự truyền 9 bit. 
           0= chọn sự truyền 8 bit. 
Bit 5  TXEN: bit cho phép truyền (phát). 
           1= cho phép truyền (phát). 
           0= cấm phát. 
Chú ý:  SREN/CREN đè lên TXEN trong  chế độ đồng bộ. 
Bit 4   SYNC : bit chọn chế độ USART. 
           1= chế độ đồng bộ. 
           0= chế độ bất đồng bộ. 
Bit 3 : không dung, đọc là 0. 
Bit 2  BRGH:  bit chọn tốc độ  baud cao. 
         chế độ bất đồng bộ: 
          1=tốc độ cao. 
          0=tốc độ thấp. 
         chế độ đồng bộ: 
            không được dung trong chế độ này. 
Bit 1  TRMT:  bit trạng thái thanh ghi dịch phát. 
          1=TSR (thanh ghi dịch phát)  trống. 
           0=TSR đầy. 
Bit 0  TX9D: bit thứ 9 của dữ liệu phát, có thể là bit chẵn lẻ (parity bit). 
Chú thích: 
R=bit có thể đọc          W=bit có thể ghi         U=bit không dung , đọc là 0. 
-n=giá trị tại POR    ‘1’ =bit được bật     ‘0’=bit bị xóa      x= bit chưa biết. 
 

CSRC    TX9      TXEN       SYNC     -      BRGH       TRMT      TX9D 
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3.Thanh ghi RCSTA: thanh ghi điều khiển và trạng thái nhận , địa chỉ 18H. 
          R/W-0     R/W-0  R/W-0    R/W-0    R/W-0       R-0         R-0           R-x 
 
 
 
 
 
           Bit 7                                                                                                      bit 0 
 
Bit 7  SPEN: bit cho phép port nối tiếp. 
           1= cho [phép port nối tiếp (cấu hình RC7/RX/DT và RC6/TX/CK như là các 
chân cổng nối tiếp). 
           0=port nối tiếp bị cấm. 
Bit 6  RX9: bit cho phép  nhận 9 bit. 
          1=chọn  sự nhận 9 bit. 
          0= chọn sự nhận 8 bit. 
Bit 5  SREN:  bit cho phép nhận đơn. 
         chế độ bất đồng bộ: 
          không quan tâm. 
         chế độ đồng bộ-chủ: 
         1=cho phép nhận đơn lẻ. 
         0= cấm nhận đơn lẻ. 
bit này bị xóa  sau khi việc nhận hoàn thành. 
         chế độ đồng bộ-tớ: 
         không quan tâm 
Bit 4  CREN:  bit cho phép nhận lien tục. 
           chế độ  bất đồng bộ: 
             1= cho phép nhận lien tục. 
             0= cấm nhận lien tục. 
           chế độ đồng bộ: 
              1=cho phép nhận lien tục cho tới khi bit CREN bị xóa (CREN đè SREN). 
              0= cấm nhận liên tục. 
Bit 3 ADDEN:  bit cho phép dò địa chỉ. 
         chế độ bất đồng bộ 9 bit (RX9=1): 
           1=cho phép dò tìm địa chỉ, cho phép ngắt và  nạp  bộ đệm nhận khi RSR<8> 
được bật (=1). 
           0= xóa dò tìm địa chỉ, tất cả các byte  được nhận và bit thứ 9 có thể đượ dung 
như bit parity (chẵn lẻ). 
Bit 2  FERR: bit lỗi khung . 
            1= lỗi khung (có thể được cập nhật bằng cách đọc thanh ghi RCREG  và nhận 
byte hợp lệ  kế tiếp). 
            0= không có lỗi khung  
Bit 1 OERR: bit lỗi overrun (chạy quá). 
         1= lỗi overrun (có thể được xóa bằng cách xóa bit CREN). 
         0=không có lỗi overrun. 
Bit 0   RX9D: bit thứ 9 của  nhận dữ liệu (có thể là bit parity nhưng  phải được tính bởi 
phần dẻo(firmware) của người sử dụng). 
4.Bộ tạo tốc độ baud USART: 
Bộ tạo tốc độ baud hỗ trợ cả chế độ  bất đồng bộ và đồng bộ của USART.  Nó là  bộ tạo  
tốc độ baud 8 bit. Thanh ghi SPBRG (địa chỉ 99H) điều khiển  chu kì  của bộ định thì 8 

SPEN     RX9     SREN     CREN     ADDEN     FERR    OERR   RX9D 
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bit chạy tự do.  Trong chế độ bất đồng bộ  bit BRGH (TXSTA<2>) cũng kiểm soát   tốc 
độ baud. Trong chế độ đồng bộ, bit BRGH bị bỏ qua. 
Công thức tốc độ baud: 
SYNC BRGH=0 (low speed) BRGH=1(high speed) 
0 tốc độ baud (bất đồng 

bộ)=Fosc/(64(X+1)) 
Tốc độ 
baud=Fosc/(16(X+1)) 

1 tốc độ baud(đồng 
bộ)=Fosc/(4(X+1)) 

N/A 

 
X: giá trị trong SPBRG (0 đến 255). 
5.Chế độ bất đồng bộ USART: 
a.Bộ phát  bất đồng bộ USART: 
Sơ đồ khối bộ phát bất đồng bộ được minh họa ở hình: 

 
Hình 5.2: Sơ đồ khối phát  bất đồng bộ USART. 
Trong mode này, USART sử dung  dạng NRZ (Non-Return –to-Zero)chuẩn (một bit 
bắt đầu(start), 8 hay 9 bit dữ liệu, và một bit dừng(stop)). Dạng dữ liệu  thong dụng 
nhất là 8 bit. Một bộ tạo tốc độ baud 8 bit có sẵn trên chip có thể được dung để tạo  tần 
số tốc độ baud chuẩn từ  tần số thạch anh của hệ thống. USART phát và  nhận bit LSB 
trước tiên. Bộ phát và thu  là độc lập chức năng nhưng  sử dụng chung  dạng dữ liệu và  
tốc độ baud. Bộ tạo tốc độ baud tạo ra xung clock , hoặc là x16 hay x64 của  tốc độ 
dịch bit phụ thuộc vào bit BRGH (TXSTA<2>). Chẵn lẻ (parity) không được hỗ trợ bởi 
phần cứng nhưng có thể hiện thực bằng phần mềm (và được lưu như là bit dữ liệu thứ 
9). Mode bất đồng bộ bị dừng trong khi Sleep. 
Mode bất đồng bộ được chọn bằng cách xóa bit SYNC (TXSTA<4>). 
Môđun bất đồng bộ USART gồm có  các phần tử quan trọng sau đây: 
.Bộ tạo tốc độ baud. 
.Mạch lấy mẫu. 
.Bộ phát bất đồng bộ . 
. Bộ thu bất đồng bộ. 
Khi thiết lập  sự phát bất đồng bộ, bạn theo các bước sau: 
. Khởi động thanh ghi SPBRG cho  tốc độ baud phù hợp. Nếu tốc độ baud tốc độ cao là  
mong muốn thì ta bật (lên 1) bit BRGH. 
. Cho phép port nối tiếp bất đồng bộ bằng cách xóa bit SYNC và bật bit SPEN. 
. Nếu ngắt là mong muốn, thì ta bật  bit cho phép TXIE. 
. Nếu  sự truyền 9 bit là mong muốn , thì ta bật  bit truyền  TX9. 
. Cho phép truyền  bằng cách bật bit TXEN mà sẽ bật bit TXIF. 
. Nếu sự truyền 9 bit được chọn, bit thứ 9 sẽ được nạp bào bit TX9D. 
. Nạp dữ liệu vào  thanh ghi TXREG (bắt đầu truyền). 
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.Nếu dùng ngắt, đảm bảo rằng GIE và PEIE (bit 7 và 6) của thanh ghi INTCON được 
bật. 
Các thanh ghi được dung trong phát bất đồng bộ USART: 

 
Hình: Thanh ghi 16F87x được dung trong phát bất đồng bộ. 
 
b. Bộ thu bất đồng bộ USART: 
Sơ đồ khối bộ thu  được minh họa ở hình: 

 
Hình 5.3: Sơ đồ khối thu USART. 
Dữ liệu được nhận  trên chân RC7/RX/DT và lái khối phục hồi dữ liệu. Khối khôi phục 
dữ liệu  thực chất là  bộ dịch tốc độ cao, hoạt động ở 16x tốc độ baud, trong khi  bộ 
dịch nối tiếp thu chính  hoạt động ở  tốc độ  bit hay Fosc. 
Khi thiết lập  sự thu bất đồng bộ , bạn theo các bước sau: 
. Khởi động thanh ghi  SPBRG cho tốc độ baud phù hợp. Nếu  tốc độ baud tốc độ cao 
được chọn, thì ta bật bit BRGH.. 
. Cho phép port nối tiếp bất đồng bộ bằng cách xóa bit SYNC và bật bit SPEN. 
.Nếu ngắt là mong muốn, thì ta bật bit  cho phép RCIE. 
. Nếu sự nhận 9 bit  là mong muốn, thì ta bật  bit RX9. 
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.  Cho phép nhận bằng cách bật bit  CREN. 

.Bit cờ RCIF được bật (=1) khi sự nhận hoàn thành và ngắt  sẽ tạo ra  nếu  bit cho phép 
RCIE được bật. 
. Đọc thanh ghi RCSTA để nhận  bit thứ 9 (nếu cho phép) và xác định xem có lỗi nào  
xảy ra trong quá trình nhận (thu). 
. Đọc dữ liệu nhận  8 bit bằng cách đọc thanh ghi CRREG. 
.Nếu có lỗi xảy ra, xoá lỗi  bằng cách xóa bit cho phép CREN. 
. Nếu dung ngắt, đảm bảo rằng GIE và PEIE (bit 7 và 6) của thanh ghi INTCON được 
bật. 
c. Thiết lập mode 9 bit với  dò tìm địa chỉ. 
Khi thiết lập  một sự thu bất đồng bộ với dò tìm địa chỉ  cho phép: 
. . Khởi động thanh ghi  SPBRG cho tốc độ baud phù hợp. Nếu  tốc độ baud tốc độ cao 
được chọn, thì ta bật bit BRGH.. 
. Cho phép port nối tiếp bất đồng bộ bằng cách xóa bit SYNC và bật bit SPEN. 
.Nếu ngắt là mong muốn, thì ta bật bit  cho phép RCIE. 
. Bật  bit RX9 để cho phép sự nhận 9 bit  . 
.Bật ADDEN  để cho phép  dò tìm địa chỉ. 
.  Cho phép nhận bằng cách bật bit  CREN. 
.Bit cờ RCIF được bật (=1) khi sự nhận hoàn thành và ngắt  sẽ tạo ra  nếu  bit cho phép 
RCIE được bật. 
. Đọc thanh ghi RCSTA để nhận  bit thứ 9 (nếu cho phép) và xác định xem có lỗi nào  
xảy ra trong quá trình nhận (thu). 
. Đọc dữ liệu nhận  8 bit bằng cách đọc thanh ghi CRREG để xác định xem  nếu  thiết 
bị đang được định địa chỉ. 
.Nếu có lỗi xảy ra, xoá lỗi  bằng cách xóa bit cho phép CREN. 
. Nếu thiết bị được định địa chì, xóa bit ADDEN để cho phép byte dữ liệu và byte địa 
chỉ được đọcvào bộ đệm thu và ngắt CPU. 
Các thanh ghi được dung trong thu bất đồng bộ USART: 

 
Hình: Thanh ghi được dung trong thu bất đồng bộ. 
6. Chế độ chủ đồng bộ. 

Trong mode chủ đồng bộ, dữ liệu được  truyền  theo cách bán song công (half-
duplex)(nghĩa là  phát và thu  không diễn ra cùng một thời điểm).Khi phát dữ liệu, sự 
nhận (thu) bị cấm và ngược lại. Mode đồng bộ đưa vào bằng cách  bật bit, 
SYNC(TXSTA<4>). Hơn nữa, bit cho phép SPEN (RCSTA<7>) được bật (=1) để cấu 
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hình chân RC6/TX/CK và RC7/RX/DT tới đường CK (clock) và DT (dữ liệu-data) 
tương ứng. Mode chủ chỉ ra  rằng bộ xử lí phát clock chủ trên đường CK. Mode chủ 
được đưa vào bằng cách bật bit CSRC (TXSTA<7>). 
a.Phát chủ đồng bộ USART 
Sơ đồ khối  bộ phát USART được minh họa ở hình: 

 
Hình 5.4: Sơ đồ khối thu USART. 
b.Thu chủ đồng bộ USART 
7. Chế độ tớ đồng bộ USART 
a.Phát tớ đồng bộ USART 
b.Thu tớ đồng bộ USART. 
8. Bộ thu phát radio: 
Hệ thống truyền dữ liệu  radio: 
 
 
       +5V 
 
                           
10K 
                                                                                                                               470 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A0         B0 
 
 
 
16F877A 

TX RX 

        B0 
 
 
 
A0 
 
 
16F877A 
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Hình  5.4: Hệ thống truyền dữ liệu radio. 
 
Phần này mô tả chi tiết  việ sử dụng mođun thu và phát radio 418 Mhz (RT1-418 và 
RR3-418). Chúng không cần bản quyền để hoạt động  và có nhiều thay đổi cho phép. 
Bộ phát  chỉ có 3 kết nối, 2 nguồn cung cấp và 1 ngõ vào dữ liệu, anten phát được tích 
hợp vào đơn vị. Bộ thu có 4 kết nối, 2 nguồn cung cấp, 1 anten vào và 1 ngõ ra. Anten 
thu chỉ cần là mẫu dây dài 25 cm. 
Sơ đồ mạch cơ bản  của hệ thống radio được minh họa ở hình 5.4. 
Vi điều khiển tạo ra dữ liệu và sau đó chuyển xung dữ liệu tới bộ phát. Bộ thu nhận 
xung dữ liệu và vi điều khiển  giải mã thong tin và xử lí nó. 
Hệ thống radio-vi điều khiển có thể đo nhiệt độ bên ngoài và gửi nhiệt độ này để hiển 
thị trên đơn vị bên trong. 
Phần sau được trích dẫn từ sách Microcontroller programming the microchip PIC của 
tác giả Julio Sanchez, Maria P. Canton. 
Mạch truyền thong nối tiếp PIC tới PIC: 
Thực tế, hệ thống được yêu cầu cho một PIC đọc dữ liệu và gửi nối tiếp kết quả tới một 
PIC khác mà xuất dữ liệu có thể  xem như hai mạch độc lập. Một mạch được dung để 
đọc trạng thái 8 công tắc DIP và gửi dữ liệu  nối tiếp tới một mạch PIC khác mà hiển 
thị kết quả. Hình sau minh họa 2 mạch dựa trên PIC. 
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Hình 5.5: Mạch truyền thong nối tiếp PIC tới PIC. 
Thanh ghi dịch : 74HC165 là thanh ghi dịch song song ra nối tiếp và 74HC164 là thanh 
ghi dịch nối tiếp ra song song. 
 
IC thu phát RS-232C: dung IC Max 232 và phiên bản nâng cấp Max202. IC Max 233 
và Max 203 không yêu cầu tụ ngoài. 
Mạch giao tiếp RS-232C PIC tới PC: 

Để minh họa truyền nối tiếp với giao thức RS232C, chúng ta  phát triển mạch 
gồm bàn phím 4x4 và LCD hiển thị 20 ký tự trên 2 dòng. Ký tự được ấn trên bàn phím 
và được chuyển thành mã ASCII cho tập hợp số hexa, nghĩa là các số 0-9 và chữ A đến 
F. Khi một phím được nhấn, mã ASCII tương ứng được hiển thị trên LCD và truyền 
thong qua port nối tiếp tới ứng dụng PC. Ký tự được nhận thong qua đường truyền nối 
tiếp là được hiển thị trên LCD. 

 
Hình 5.6: Mạch truyền thong USART với PIC 16F877. 
Chương trình khởi tạo PIC 16F877: 
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Đoạn chương trình sau minh họa sự khởi tạo môđun UART  trong PIC 16F877 cho tốc 
độ truyền 2400 baud, 8 bit dữ liệu, không có bit chẵn lẻ và 1 bit dừng. Không có ngắt 
được dung trong thí dụ này. 
Tốc độ baud được tính như sau: 
ABR=Fosc/(S*(x+1)) 
Trong đó x là giá trị trong thanh ghi SPBRG, S là 64 nếu bit BRGH trong thanh ghi 
điều khiển TXSTA bị xóa, và S=16 nếu bit BRGH=1. Để thiết lập tốc độ 9600 baud sử 
dụng thạch anh 4 Mhz ở tốc độ baud tốc độ cao (BRGH=1), công thức là: 

9615
416

4000000
)125(16

4000000
==

+
 baud (sai số 0,16 %). 

Ở tốc độ thấp (BRGH=0): 

85,2403
1664

4000000
)125(64

4000000
==

+
 (sai số 0,16%). 

;Thủ tục khởi động USART 
Initserial     BCF  STATUS, RP1  
                    BSF STATUS, RP0 ; chọn bank 1 
                   Movlw  b’11000000’; bit cho Tx và RX 
                   Iorwf  TRISC,f; OR  vào thanh ghi TRISC 
                   Movlw spbrgVal; giá trị trong spbrgVal=25 
                   Movwf SPBRG ; đặt vào bộ tạo tốc độ baud 
                   Movlw 0x20; giá trị thiết lập b’00100000’ cho TXSTA 
                  Movwf    TXSTA;cho phép truyền và tốc độ baud cao 
                  BCF  STATUS, RP0; bank 0 
                  Movlw  0x90; giá trị thiết lập b’10010000’ cho RXSTA 
                  Movwf  RCSTA; cho phép  port nối tiếp và nhận lien tục. 
                  Clrf  errorflags; xóa thanh ghi cờ lỗi cục bộ  
                  Return 
 
 
;Thủ tục phát và nhận  USART 
 
Chương trình phát khá đơn giản. Chương trình kiểm tra  bit TXIF trong thanh ghi PIR1. 
Nếu bit này là 1, dữ liệu được phát bằng cách lưu byte dữ liệu trong thanh ghi TXREG. 
Thủ tục sau thực hiện tác vụ được yêu cầu. 
;Phát dữ liệu 
;Kiểm tra thanh ghi  phát trống và phát  dữ liệu trong W. 
SerialSend    BCF  STATUS, RP1 
                     BCF  STATUS,RP0; bank 0 
Wait              BTFSS  PIR1,TXIF; kiểm tra xem bộ phát có bận không 
                      Goto Wait ; đợi cho tới khi bộ phát không bận 
                     Movwf  TXREG; và phát dữ liệu 
                      Return 
 
Thu dữ liệu thì phức tạp hơn phát dữ liệu. Một lí do là mã phải được kiểm tra và quản lí  
nhiều lỗi mà có thể  xảy ra trong quá trình nhận (thu). Đoạn chương trình sau minh họa 
biến cục bộ và xử lí được yêu cầu cho nhận dữ liệu đơn giản. 
;biến cục bộ trong bộ nhớ RAM (dữ liệu) của PIC 
                      cblock 0x20; bắt đầu khối 
;biến truyền thong 
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                      newData ; không là 0 nếu dữ liệu mới được nhận 
                   ascVal 
                   errorFlags 
                   endc 
;thủ tục nhận dữ liệu USART 
;thủ tục kiểm tra đường truyền  cho nhận dữ liệu và trả  giá trị trong W. Lỗi khung và 
;Overrun được dò tìm và  nhớ trong biến errorFlags. 
SerialRcv      CLRF newData;xóa thanh ghi nhận dữ liệu mới  
                  BCF  STATUS,RP1 
                  BCF STATUS,RP0; bank 0 
                  BTFSS  PIR1,RCIF;kiểm tra cho dữ liệu nhận. Bit RCIF=0 nếu  bộ đệm thu                        
; trống. Nếu vậy, dữ liệu không được nhận 
                  Return; và thoát nếu không có dữ liệu 
;tại thời điểm này, dữ liệu đã được nhận, đầu tiên phải loại bỏ lỗi: lỗi khung và Overun. 
                  BTFSC  RCSTA,OERR;kiểm tra lỗi Overrun 
                  Goro  OverErr;  bộ kiểm soát lỗi 
                  BTFSC  RCSTA,FERR; kiểm tra lỗi khung 
                  Goto FrameErr; bộ kiểm soát lỗi 
                  ;tại thời điểm này không còn lỗi, nhận dữ liệu trong thanh ghi RCREG 
                  movf RCREG,W; nhận dữ liệu 
                  BSF  newData,7; bật bit 7 để chỉ ra dữ liệu mới 
                  Clrf  erroeFlags; xóa cờ lỗi 
                  Return 
;bộ kiểm soát lỗi 
;lỗi Overrun được tìm thấy 
OverErr     BSF  errorFlags,0; bit 0 là lỗi Overrun 
errExit        BCF  RCSTA,CREN; xóa bit nhận lien tục 
                   BSF  RCSTA,CREN;bật  bit (1) tới  sự nhận cho phép lại 
                   Return 
;Lỗi khung. Bit lỗi khung FERR được bật 
FrameErr      BSF   errorFlags,1; bit 1 là lỗi khung 
                     Movf  RCREG,W; đọc và bỏ dữ liệu xấu 
                    Goto errExit 
 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 5: Truyền nối tiếp bất đồng bộ và đồng bộ 
1.USART là gì? 
2.Giao tiếp RS-232. 
3. Thanh ghi điều khiển nhận và phát dữ liệu: RCSTA và TXSTA. 
4. Thanh ghi RCREG (lưu dữ liệu được đọc vào) và TXREG (lưu dữ liệu được phát đi), 
và SPBRG  (thiết lập tốc độ baud). 
5. Thu và phát radio dung PIC 16F84 hay 16F877A. 
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Bài  giảng số 6:   Ngắt ( Số tiết: 3) 

III.1. Mục tiêu: 
       - Nguồn ngắt. 
       - Thanh ghi điều khiển ngắt. 
       - Chương trình sử dụng ngắt. 
  

III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 6: Ngắt 

Chúng ta  đều biết ngắt là gì và chúng ta không thích bị ngắt. Chúng ta bận rộn 
làm điều gì đó và điện thoại reng hay ai đó bước vào cửa.  

Nếu chúng t among đợi ai, chúng ta có thể nhìn ra ngoài cửa  sổ để xem có ai 
tới  hay không hay là chúng ta tiến hành  với những gì  chúng ta đang làm cho tới khi 
chuông cửa reo lên. Có 2 cách nhận ngắt. Thứ nhất khi chúng ta  tiếp tục kiểm tra  bằng 
phần mềm gọi là hỏi vòng (polling), thứ hai khi chuông reo là tương đương ngắt phần 
cứng. 

Khi xảy ra ngắt chúng ta cần nhớ nội dung của file là gì, nghĩa là thanh ghi 
trạng thái STATUS, thanh tích lũy W, TMR0 và thiết lập PORT để mà khi trở về từ 
ngắt, các thiết lập được lưu trở lại (restored). Nếu chúng ta không nhớ các thiết lập, 
chúng ta không thể tiếp tục ở đâu chúng ta rời bỏ, bởi vì ngắt sẽ  tắt tất cả ngõ ra và 
thanh ghi W bị ảnh hưởng tại lần gần nhất. 
6.1. Nguồn ngắt 
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16F84 có 4 nguồn ngắt: 
. Thay đổi cạnh lên hay cạnh xuống của PORTB,0. 
.TMR0 tràn từ FFh về 00h. 
. PORTB bit 4-7 thay đổi. 
.Ghi dữ liệu EEPROM hoàn thành. 
16F877A có 15 nguồn ngắt. Ngoài 4 nguồn ngắt nêu trên, các ngắt them vào là: 
. Chuyển đổi A/D hoàn thành. 
. Ngắt port nối tiếp đồng bộ. 
. TMR1 tràn. 
.TMR2 tràn. 
.Ngắt điều chế độ rộng xung, bắt giữ và so sánh. 
Những ngắt này có thể được cho phép (enable) hay cấm theo yêu cầu bởi bit cho 
phép/cấm ngắt. Các bit này  có thể được tìm thấy trong thanh ghi  điều khiển ngắt 
INTCON cho 16F84/16F877A. 
6.2. Thanh ghi điều khiển ngắt INTCON: 
Thanh ghi điều khiển ngắt INTCON, file 0Bh được minh họa ở hình 6.1. 
 
 
           Bit 7       6              5            4                3                2          1           bit 0 
 
 
 
 
Hình 6.1: Thanh ghi điều khiển ngắt INTCON cho 16F84/16F877A. 
Thanh ghi điều khiển ngắt ghi yêu cầu ngắt riêng rẽ vào bit cờ. Nó cũng có bit cho phép 
ngắt toàn cục và riêng rẽ. 
Chú ý: bit cờ ngắt riêng rẽ được bật (=1) bất chấp trạng thái của bit mặt nạ tương ứng 
hay bit GIE. 
Bit cho phép ngắt toàn cục GIR (INTCON<7>), cho phép (nếu bật bit lên 1) tất cả các 
ngắt không che (unmasked interrupt) hay cấm (nếu bị xóa 0) tất cả các ngắt. 
Bit 6 trong thanh ghi này được gán như là bit cho phép ngắt ngoại vi PEIE(peripheral 
interrupt enable bit) cho 16f818/819. 
Trước khi bit cho phép ngắt riêng rẽ có thể chuyển qua ON (bật) thì bit cho phép bgắt 
toàn cục GIE, bit 7, phải được bật , nghĩa là ‘1’, cho phép tất cả các ngắt không che 
được và GIE=’0’ sẽ xoá tất cả các ngắt. 
Bit 6 EEIE (16F84/16F877A) là bit cho phép ngắt việc ghi dữ liệu eeprom hoàn thành. 
 1=cho phép ngắt.   
  0= cấm ngắt. 
Bit 6 PEIE (16F818/19): là bit  cho phép khả năng của bit ngoại vi ngoài. 
Bit 5: T0IE là bit  cho phép ngắt TMR0 tràn. 
   1=cho phép ngắt này. 
    0=cấm ngắt. 
Bit 4 INTE là bit cho phép ngắt RB0/INT (bit 0 của PORTB) 
    1=cho phép n gắt. 
    0=cấm ngắt 
Bit 3 RBIE là bit cho phép ngắt thay đổi ở portB (B4-B7). 
  1=cho phép ngắt. 
  0=cấm ngắt. 
Bit 2 T0IF là cờ , mà chỉ ra TMR0 bị tràn để tạo ra  một ngắt. 
    1=chỉ ra TMR0 bị tràn. 

GIE        EEIE      T0IE      INTE        RBIE      T0IF      INTF      RBIF 
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    0=TMR0 không tràn. 
Bit này phải được xoá bằng phần mềm. 
Bit 1 INTF là bit cờ ngắt RB0/INT mà chỉ ra sự thay đổi trên PORTB,0 
  1=chỉ ra một sự thay đổi diễn ra. 
  0=chỉ ra không có sự thay đổi. 
Bit 0 RBIF là bit cờ ngắt thay đổi ở PORTB (B4-B7). 
  1=chỉ ra rằng một trong bốn chân ngõ vào  PORTB, 4-7 có sự thay đổi trạng thái. Bit 
này phải được xóa bằng phần mềm. 
  0=chỉ ra không có bit nào ở PORTB,4-7 có thay đổi. 
Lệnh RETFIE (return from interrupt), trở về từ ngắt, thoát khỏi chương trình  phục vụ 
ngắt, cũng như thiết lập GIE bit, mà cho phép lại ngắt. 
Cờ ngắt ngoại vi được chứa trong thanh ghi  chức năng đặc biệt PIR1 và PIR2. Bit cho 
phép ngắt tương ứng được chứa trong thanh ghi chức năng đặc biệt , PIE1 và PIE2, và 
bit cho phép ngắt ngoại vi  chứa trong thanh ghi INTCON. 
Cờ ngắt chân RB0/INT, cờ ngắt thay đổi portB (B4-B7) và cờ ngắt tràn TMR0 được 
chứa trong thanh ghi INTCON. 
Khi một ngắt được đáp ứng, bit GIE bị xóa  để cấm các ngắt khác, địa chỉ trở về  được 
cất vào ngăn xếp và thanh ghi bộ đếm chương trình PC được nạp giá trị 0004h. Một khi 
trong chương trình phục vụ ngắt, nguồn của ngắt có thể được  xác định bằng cách bit cờ 
ngắt. Bit cờ ngắt phải được xóa bằng phần mềm trước khi cho phép lại ngắt để tránh 
ngắt đệ qui. 
Trong phần này, chúng ta xem xét ngắt gây ra bởi cạnh lên hay cạnh xuống của chân 
PORTB,0. Cho phép ngắt RB0/INT bằng lệnh  
              BSF  INTCON,GIE; bit cho phép ngắt toàn cục 
              BSF  INTCON,INTE;cho phép  ngắt do RB0 
6.3. Chương trình sử dụng ngắt: 
Như là một ví dụ làm thế nào ngắt hoạt động, chúng ta hãy xem xét thí dụ sau: 
Giả sử chúng ta có 4 led sang tuần tự mỗi 5 giây. Một nút nhấn được nối với B0 hoạt 
động như một ngắt để mà khi B0 ở logic 0, một chương trình ngắt được gọi. Chương 
trình ngắt này chớp tất cả  4 led sang (on) và tắt (off) 2 lần trong một giây và trở về  
chương trình chính giả sử  nút nhấn B0 là ở logic 1. 
Chúng ta dung 16F877A trong ví dụ này. 
Sơ đồ  mạch  cho ứng dụng này ở hình 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116

                  B1 
 B0  16F877A    
                    B2 
 
 
                    B3   
 
                    B4 
             
     
           
                  Vcc 
 
13         MCLR    
 
 
 
14 

Xem xét mạch điện sau: 
 
 
 
                                                                            34    680 
                                      33 
 
                         SW                                              35     680 
 
                                                                              36     680  

 
                                                                 37       680 
 
                                                                      +5V 

 
                                                                 11 
 
             22 pF                                          1 
 
                                                                 
                         32Khz                                         0.1 µF 
 
             22pF                                           12 
 
 

Hình 6.2: Mạch điện chớp tắt 4 led. 
 
Một điều cần chú ý  từ mạch là chip 16F877A có điện trở kéo lên bên trong ở PORTB 
nên B0 không cần điện trở kéo lên ở công tắc SW. 

Ngắt chúng ta  sử dụng là  thay đổi trên B0, vì vậy chúng ta quan tâm đến các 
bit sau trong INTCON: bit 4 INTE, bit cho phép ngắt do RB0/INT và bit 1 INTF, bit cờ 
minh họa B0 có thay đổi, và dĩ nhiên bit 7 GIE, bit cho phép ngắt toàn cục. 

Hoạt động của chương trình: 
Khi B0 tạo ra một ngắt, chương trình rẽ nhánh tới  chương trình phục vụ ngắt .ở 

đâu? vị trí 4 ở bộ nhớ chương trình báo cho vi điều khiển nhảy tới  nơi tìm chương trình  
phục vụ ngắt. 

Vị trí ô nhớ số 4 của bộ nhớ chương trình  thì được lập trình sử dụng lệnh sau: 
   ORG  4; ghi lệnh kế tiếp vào ô nhớ 4 ở bộ nhớ chương trình. 
   GOTO   ISR;nhảy tới chương trình phục vụ ngắt. 

Chương trình phục vụ ngắt: 
Chương trình phục vụ ngắt được viết giống như chương trình con và được minh 

họa dưới đây: 
;chương trình phục vụ ngắt: 
ISR      MOVWF     W_TEMP; lưu W 
            SWAPF        STATUS,W  
            MOVWF     STATUS_T;lưu STATUS 
           MOVF   TMR0,W 
            MOVWF      TMR0_T; lưu TMR0 
           MOVF   PORTB,W 
            MOVWF   PORTB_T; lưu PORTB 
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           MOVLW  0FFh 
           MOVWF     PORTB; bật tất cả ngõ ra 
              CALL  DELAY1; trì hoãn 1 giây 
              MOVLW   0 
              MOVWF   PORTB; tắt tất cả ngõ ra 
              CALL  DELAY1 ; trì hoãn 1 giây 
              MOVLW  0FFh 
              MOVWF  PORTB;bật tất cả ngõ ra 
               CALL  DELAY1; trì hoãn 1 giây 
              MOVLW    0 
              MOVWF    PORTB;tắt tất cả ngõ ra 
              CALL  DELAY1; trì hoãn 1 giây 
SW_HI  BTFSS  PORTB,0 
                GOTO  SW_HI; đợi cho nút nhấn ở mức ‘1’ 
               SWAPF  STATUS_T,W 
               MOVWF   STATUS;phục hồi STATUS 
               MOVF  TMR0_T,W 
               MOVWF  TMR0;phục hồi TMR0 
              MOVF  PORTB_T,W 
              MOVWF  PORTB;phục hồi PORTB 
             MOVF  W_TEMP,W;phục hồi W 
             BCF  INTCON,INTF;reset cờ ngắt 
             RETFIE ; trở về từ ngắt 

Hoạt động của chương trình phục vụ ngắt: 
Chương trình phục vụ ngắt hoạt động theo cách sau: 
. Khi một ngắt được thự hiện thì cho phép ngắt toàn cục bị xóa tự động (=’0’, cấm) để  
tắt tất cả các ngắt khác. Chúng ta không muốn bị ngắt khi chúng ta đang bị ngắt. 
. Thanh ghi W, STATUS, TMR0 và PORTB được lưu trong vị trí tạm W_TEMP, 
STATUS_T, TMR0_T, và PORTB_T. 
. Chương trình ngắt được thực thi , led chớp sang và tắt 2 lần. Đây là chuỗi tách biệt  
hơn trước đây  để minh họa ngắt đã ngắt dòng chương trình thong thường. Chú ý là 
chương trình đã không nhìn vào công tắc mà đã tạo ra ngắt. 
. Chúng ta đợi cho tới khi công tắc trở về vit trí Hi (mức cao). 
. Ô nhớ tạm W_TEMP, STATUS_T, TMR0_T, và PORTB_T được phục hồi vào W, 
STATUS, TMR0 và PORTB. 
. Cờ ngắt PORTB,0 ở thanh ghi INTCON là INTF bị xoá, sẵn sang chỉ ra ngắt khác 
nữa. 
. Chúng ta trở về từ ngắt, bit cho phép ngắt toàn cục tự động được bật lên 1 để cho phép 
ngắt khác nữa. 

Chương trình minh họa ngắt: 
Đoạn mã đầy đủ cho chương trình này được minh họa  dưới đây với tên 
INTFLASH.ASM 
;INTFLASH.ASM chớp tắt led dung ngắt bằng nút nhấn trên B0 dùng 16F877A 
; Header877.asm điều này thiết lập portA  là ngõ vào (1 là vào), portB,0 là ngõ vào, còn 
B1-B7  là ngõ ra ( 0 là ra), ;portC là ngõ vào, portE ngõ vào, portD ngõ ra. 
;thanh ghi OPTION được thiết lập  để chia 256 cho ra xung định thì 1/32 của 1 giây. 
;trì hoãn 1 giây và 0,5 giây được đưa vào chương trình con 
;*************************************** 
;phần tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
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OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
PORTC EQU 7 
PORTD  EQU 8 
PORTE  EQU 9 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
TRISC  EQU 87H 
TRISD  EQU  88H 
TRISE  EQU  89H 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
CARRY EQU  0 
INTCON  EQU 0BH; thanh ghi điều khiển ngắt 
GIE   EQU 7; bit ngắt toàn cục 
INTE   EQU  4;bit cho phép ngắt B0 
INTF   EQU  1; cờ ngắt B0 
ADCON0    EQU    1Fh;thanh ghi cấu hình A/D 0. 
ADCON1  EQU      9FH;thanh ghi cấu hình A/D 1. 
ADRESH   EQU  1EH 
ADRESL    EQU 9EH 
COUNT    EQU   20H ;COUNT là ô nhớ 20H, thanh ghi để đếm sự kiện. 
TMR0_T  EQU   21H; ô nhớ tạm TMR0 
W_TEMP   EQU  22H; ô nhớ tạm W 
STATUS_T  EQU 23H; ô nhớ tạm STATUS 
PORTB_T    EQU  24H; ô nhớ tạm  PORTB 
COUNTA   EQU  25H;COUNTA là thanh ghi đếm sự kiện 
;*************************************** 
LIST   P=16F87A   ; chúng ta đang dùng 16F877A 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
 ORG  4;ghi tới ô nhớ 4 
  GOTO  ISR;vị trí 4 nhảy tới ISR 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 0,1 giây, thực sự 0,099968s 
DELAYP1        CLRF    TMR0; bắt đầu TMR0 
LOOPB    MOVF  TMR0,W; đọc TMR0 vào W 
                 SUBLW    .3; TIME-3 
                 BTFSS  STATUS, ZEROBIT; kiểm tra TIME-3=0 (3-W=0) 
                 GOTO  LOOPB; time không bằng 3 
                 NOP   ;them trì hoãn 
                 NOP 
                 RETLW  0; trở về  sau khi time là 3  
;trì hoãn 5 giây. 
DELAY5         MOVLW   .50 
                        MOVWF   COUNTA 
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LOOPC           CALL   DELAYP1 
                        DECFSZ    COUNTA 
                       GOTO   LOOPC  
                       RETLW  0 
;trì hoãn 1 giây 
DELAY1         MOVLW  .10 
                        MOVWF  COUNT 
LOOPA           CALL  DELAYP1 
                        DECFSZ   COUNT 
                        GOTO  LOOPA 
                        RETLW   0 
;chương trình phục vụ ngắt: 
ISR      MOVWF     W_TEMP; lưu W 
            SWAPF        STATUS,W  
            MOVWF     STATUS_T;lưu STATUS 
           MOVF   TMR0,W 
            MOVWF      TMR0_T; lưu TMR0 
           MOVF   PORTB,W 
            MOVWF   PORTB_T; lưu PORTB 
           MOVLW  0FFh 
           MOVWF     PORTB; bật tất cả ngõ ra 
              CALL  DELAY1; trì hoãn 1 giây 
              MOVLW   0 
              MOVWF   PORTB; tắt tất cả ngõ ra 
              CALL  DELAY1 ; trì hoãn 1 giây 
              MOVLW  0FFh 
              MOVWF  PORTB;bật tất cả ngõ ra 
               CALL  DELAY1; trì hoãn 1 giây 
              MOVLW    0 
              MOVWF    PORTB;tắt tất cả ngõ ra 
              CALL  DELAY1; trì hoãn 1 giây 
SW_HI  BTFSS  PORTB,0 
                GOTO  SW_HI; đợi cho nút nhấn ở mức ‘1’ 
               SWAPF  STATUS_T,W 
               MOVWF   STATUS;phục hồi STATUS 
               MOVF  TMR0_T,W 
               MOVWF  TMR0;phục hồi TMR0 
              MOVF  PORTB_T,W 
              MOVWF  PORTB;phục hồi PORTB 
             MOVF  W_TEMP,W;phục hồi W 
             BCF  INTCON,INTF;reset cờ ngắt 
             RETFIE ; trở về từ ngắt 
 
;Phần cấu hình. 
START    BCF   STATUS,6  
                BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’11111111’; 6 bit của port A là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW  B’00000110’ 
              MOVWF   ADCON1; portA là số (digital) 
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               MOVLW   B’00000001’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB,0 là I/P (ngõ vào) 
              MOVLW B’11111111’ 
              MOVWF  TRISC; portC l à ngõ vào 
              MOVLW  B’00000000’ 
             MOVWF  TRISD; PortD là output (ngõ ra) 
               MOVLW   B’11111111’; 3 bit của port E là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISE 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              BCF  STATUS,6 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
             CLRF   PORTC ;xóa PORTC 
             CLRF   PORTD ;xóa PORTD 
             CLRF   PORTE ;xóa PORTE 
             BSF   INTCON,GIE; cho phép ngắt toàn cục 
             BSF   INTCON, INTE;cho phép ngắt B0 
;chương trình chính bắt đầu 
BEGIN   MOVLW  B’00000010’; bật B1 led 1 sáng 
              MOVWF   PORTB 
              CALL  DELAY5; đợi 5 giây 
              MOVLW  B’00000100’ 
              MOVWF   PORTB;bật  B2, led 2 sáng 
              CALL  DELAY5; trì hoãn 5 giây 
              MOVLW  B’00001000’ 
              MOVWF   PORTB;bật  B3 , led 3 sáng 
              CALL  DELAY5; trì hoãn 5 giây 
              MOVLW  B’00010000’ 
             MOVWF  PORTB;bật B4, led 4 sáng 
              CALL  DELAY5;trì hoãn 5 giây 
             GOTO  BEGIN 
END; dòng này luôn luôn đặt ở cuối chương trình. 
4 led chớp sáng và tắt đủ chậm (khoảng 5 giây) để mà bạn có thể ngắt   cách quảng 
thông qua B0 mức thấp dùng nút nhấn. Khi trở về từ ngắt, B0 ở mức cao trở lại, 
chương trình gĩư  từ lúc nó bỏ đi. 
 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 6: Ngắt 
1.Ngắt là gì? Các nguồn ngắt của 16F84 và của 16F877A. 
2. Thanh ghi INTCON. 
3. Giả sử  chúng ta có  4 led  chớp(sang và tắt)  tuần tự. Một nút nhấn nối với B0 làm 
việc như 1 ngắt để mà khi B0 là ở logic 0 một chương trình ngắt được gọi. Chương 
trình ngắt  này chớp   tất cả 4 led  sang(ON) và tắt (OFF) hai lần ở khoảng thời gian 1 
giây và trở về  chương trình  cung cấp nhút nhấn ở B0 là ở logic 1. Hãy viết chương 
trình trên. 
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Bài  giảng số 7:   Bộ chuyển đổi tương tự-số ( Số tiết: 3) 

III.1. Mục tiêu: 
       - Thực hiện  việc đọc A/D. 
       - Cấu hình thiết bị A/D. 
        -Tiêu đề tương tự  cho PIC 16F877A. 
        - Thí dụ chuyển đổi A/D: chuyển mạch (switch) cảm biến nhiệt độ. 
        -. Mã chương trình  
 

III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 7: Bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) 
Cho tới nay chúng ta xét ngõ vào  như là số ở hoạt động nghĩa là ngõ vào là  0 hay 1. 
Nhưng giả sử chúng ta đo nhiệt độ, chứ không chỉ là  nóng hay lạnh (1 hay 0). Chúng ta 
có thể yêu cầu: 
(a)Phát ra buzzer (còi hụ) nếu nhiệt độ xuống dưới freezing (đông). 
(b) Bật lò lên nếu nhiệt độ dưới 18 độ C. 
(c) Bật quạt lên nếu nhiệt độ trên 25 độ C. 
(d)Báo động nếu nhiệt độ trên 35 độ C. 
Giải pháp tốt là sử dụng một ngõ vào nối với  bộ chuyển đổi  tương tự sang số (ADC) 
và đo nhiệt độ với A/D. 
Hình 7.1 minh họa sử mạch cơ bản để đo nhiệt độ. Nó gồm có điện trở  cố định nối tiếp 
với thermistor (điện trở nhiệt bán dẫn). 
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Điện trở của thermistor (tec-mix-to) thay đổi theo nhiệt độ gây ra 1 điện áp tại điểm X 
ở hình 8.1 
 
 
                                   +5V 
 
 
 
 
 
          Tec-mix-to                     0C 
 
 
                                                                     X 
 
 
                          22k 
 
 
 
 
                                0V 
 
Hình 7.1: Mạch đo nhiệt độ. 
Khi nhiệt độ tăng điện áp tại X tăng. 
Khi nhiệt độ giảm , điện áp tại X giảm. 
Chúng ta cần biết quan hệ giữa nhiệt độ của tec-mix-to với điện áp tại X. Cách đơn 
giản làm điều này là  đặt tec-mix-to trong ly nước sôi (100 độ C) và đo  điện áp tại X. 
Khi nước nguội tương ứng việc đọc nhiệt độ và điện áp có thể đo được. Nếu cần thiết, 
đồ thị của nhiệt độ  và việc đọc điện áp được vẽ ra. 
7.1. Thực hiện việc đọc A/D. 
Trong thí dụ trên chúng ta hãy giả sử: 
. 0 độ C cho đọc điện áp là 0,6V. 
. 18 độ C cho đọc điện áp là 1,4V. 
. 25 độ C cho đọc điện áp là 2,4V. 
. 30 độ C cho đọc điện áp là 3,6V. 

Vi điều khiển sẽ đọc các điện áp này và chuyển đổi chúng thành số 8 bit trong 
đó 0V là 0 và 5V là 255, nghĩa là việc đọc 51/volt hay độ phân giải là 1/51, nghĩa là 1 
bit là 19,6 mV. 

Như vậy 0độ C=0,6V=đọc là 31 (0,6vx51=30,6) 
18 độ C=1,4V=71 (1,4v x 51=71,4) 
25 độ C=2,4v= 122 (2,4v x 51=122,4) 
30 độ C= 3,6 v= 184(3,6V x 51=183,6) 
PIC 16C773 và PIC 16C773 có ADC 12 bit và có 4096 điểm nhiệt độ khác 

nhau. 
ADC được giới thiệu ở PIC với họ gọi là 16C7X như là 16C71, 16C73 và 

16C74. Họ này hiện nay được thay bằng 16F87X như là 16F870, 
16F871/872/873/874/876/16F877. Ngoài ra còn có 16F818/819. 
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PIC 16F877A có 8 ngõ vào analog AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, 
AN7 và AN8 với bộ chuyển đổi tương tự-số (A/D)  10 bit có 8 kênh vào. (PIC 16F877 
có ADC 10 bit với  5 kênh vào). 
7.2. Cấu hình thiết bị A/D: 
Để thực hiện đo lường analog thì ta phải  cấu hình thiết bị . HEADER877A.ASM phải 
có phần cấu hình thay đổi để làm cho một số  ngõ vào port A là ngõ vào analog, portB 
được thiết lập ngõ ra. 
Để cấu hình 16F877A cho đo lường A/D, 3 thanh ghi  cần được thiết lập: 
. ADCON0. 
.ADCON1. 
.ADRESH và ADRESL 
Thanh ghi điều khiển A/D 0: ADCON0, đ ịa ch ỉ 1FH 
Đầu tiên là thanh ghi A/D, ADCON0 là thanh ghi điều khiển tương tự sang số thứ 0. 
ADCON0 được dung: 
. Bật lên chuy ển đ ổi A/D v ới ADCON0, bit 0. Bit này  bật chuyển đổi A/D khi nó 
được  bật lên 1 và tắt A/D khi nó bị xóa về 0. Khi A/D được bật, nó có thể được để ON 
(bật) suốt thời gian nhưng nó lái dòng 90μA, so sánh với phần còn lại của vi điều khiển 
mà lái dòng 15μA. 
. Ra lệnh vi điều khiển  thực thi chuyển đổi bằng cách bật bit GO/DONE, bit 2. Khi bit 
GO/DONE=’1’ thì vi điều khiển thực  hiện chuyển đổi A/D. Khi chuyển đổi  hoàn 
thành, phần cứng  xóa bit GO/DONE. Bit này  có thể  được đọc khi kết quả là sẵn sang. 
. Thiết lập kênh cụ thể (ngõ vào) để thực hiện đo lường. Điều này được thực hiện với 3 
bit chọn kênh CHS0, CHS1 và CHS2, bit 3,4, và 5. 
 
 
            Bit 7              6            5             4              3              2             1          0 
 
 
 
 
 
 
Hình 7.2: Thanh ghi ADCON0. 
 
.Bit 7 và 6, ADCS1 và ADCS0: bit chọn clock chuyển đổi A/D. 
ADCS2        ADCS1     ADCS0           Tốc độ chuyển đổi 
(ADCON1)  
0                       0                0                  Fosc/2 
0                        0               1                   Fosc/8 
0                       1                0                  Fosc/32 
0                       1                1                  FRC (clock lấy từ mạch RC A/D bên trong) 
1                       0                0                  Fosc/4 
1                       0                1                  Fosc/16 
1                       1                 0                 Fosc/64 
1                       1                1                  FRC 
 
 
 
 
 

ADCS1    ADSC0    CHS2      CHS1     CHS0    GO/DONE    -    ADON 
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.Bit 5,4 và 3: CHS2, CHS1, và CHS0 :chọn kênh A/D. 
CHS2      CHS2         CHS0           Chọn kênh A/D 
   0               0                0                  kênh 0, AN0 
   0               0                 1                 kênh 1, AN1 
   0               1               0                   kênh 2, AN2 
   0               1                1                  kênh 3, AN3 
   1               0                 0                 kênh 4, AN4 
   1               0                1                  kênh 5, AN5 
   1               1                0                  kênh 6, AN6 
   1                1               1                  kênh 7, AN7 
 
Thanh ghi điều khiển A/D 1: ADCON1, đ ịa chỉ 9FH 
Trong ADCON1, thanh ghi chuyển đổi tương tự-số thứ 1, chỉ có các bit 0,1,2, và 3 
được dung. 
Chúng là cấu hình port, PCFG1, PCFG2 và PCFG3 mà xác định chân nào của port A sẽ 
là ngõ vào analog và chân nào là số. 
Thanh ghi  ADCON1 được minh họa trong hình 7.3 và ngõ vào analog và ngõ vào số  
được minh họa ở bảng 7.4. 
 
            Bit 7       6               5         4           3               2                1                0 
 
 
 
 
Hình 7.3: Thanh ghi ADCON1. 
Bảng 7.4: Cấu hình port ADCON1. 
PCFG AN7-5 AN4 AN3 AN2 AN1 AN0 Vref+ Vref- C/R 
0000 AAA A A A A A Vdd Vss 8/0 
0001 AAA A Vref+ A A A AN3 Vss 7/1 
0010 DDD A A A A A Vdd Vss 5/0 
0011 DDD A Vref+ A A A AN3 Vss 4/1 
0100 DDD D A D A A Vdd Vss 3/0 
0101 DDD D Vref+ D A A AN3 Vss 2/1 
011x DDD D D D D D - - 0/0 
1000 AAA A Vref+ Vref- A A AN3 AN2 6/2 
1001 DDD A A A A A Vdd Vss 6/0 
1010 DDD A Vref+ A A A AN3 Vss 5/1 
1011 DDD A Vref+ Vref- A A AN3 AN2 4/2 
1100 DDD A Vref+ Vref- A A AN3 AN2 3/2 
1101 DDD D Vref+ Vref- A A AN3 AN2 2/2 
1110 DDD D D D D A Vdd Vss 1/0 
1111 DDD D Vref+ Vref- D A AN3 AN2 1/2 
 
Bit 7, ADFM : bit chọn khuôn dạng kết quả A/D. 
  1=chỉnh phải. 6 bit trong số cao nhất của ADRESH là đọc là ‘0’. 
  0=chỉnh trái. 6 bit trọng số thấp nhất của ADRESH là đọc là ‘0’. 
Bit 6, ADCS2: bit chọn clock chuyển đổi A/D. 
A=analog (tương tự) ,   D= digital (số) 
C/R=# của kênh vào analog/# của tham chiếu điện áp A/D. 

ADFM   ADCS2     -          -      PCFG3      PCFG2       PCFG1       PCFG0 
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Như đề cập trước đây, vi điều khiển dẽ chuyển đổi một điện áp analog giữa 0 và 5V 
thành một số giữa 0 và 255. Nhưng giả sử việc đọc analog của chúng ta là, nhiệt độ đi 
từ 0,6V thể hiện 0 độ C lên tới 3,6V thể hiện 30 độ C. Nó có ý nghĩa để có tầm điện áp 
analog đi từ 0,6V đến 3,6V. Chúng ta có thể thiết lập điều này bằng cách dung 2 điện 
áp tham chiếu. Một ở thiết lập  thấp 0,6V được gọi là Vref-,nối với AN2. Thiết lập kia 
của 3,6V cho Vref+, nối với AN3. Hai cột bên phải chỉ ra rằng PCFG thiết lập là 1000 
sẽ thiết lập cấu hình A/D sử dụng AN3 như là điện áp tham chiếu. Trong ài giảng này, 
tôi không sử dụng  điện áp tham chiếu mà dung 5V cho Vdd và 0V cho Vss là tham 
chiếu. 
ADRES: 
Thanh ghi thứ ba là ADRES, thanh ghi kết quả A/D. Đây là các ô nhớ  mà  kết quả 
chuyển đổi A/D được lưu trữ. Nếu nhiều đo lường  yêu cầu lưu trữ thì  số trong 
ADRES cần được chuyển tới ô nhớ người dùng trước khi nó bị đè bởi đo lường kế tiếp. 
PIC 16F877A  có A/D 10 bit. 8 bit cao được lưu trong ADRESH và 2 bit thấp hơn  
được lưu trong ADRESL. Trong bài giảng này, tôi chỉ sử dụng 8 bit và gọi ô nhớ 
ADRES (chính là ADRESH). 
7.3.Tập tin tiêu đề cho 16F877A: xem chương 4. 
7.4.Chuyển đổi A/D. Ví dụ chuyển mạch  nhạy cảm nhiệt độ: 
Để giới thiệu sự làm việc của bộ chuyển đổi A/D, chúng ta sẽ xem xét ví dụ đơn giản, 
nghĩa là bật led  khi nhiệt độ trên 250C và tắt led  khi nhiệt độ  thấp hơn 250C. 
Sơ đồ mạch cho chuyển mạch  nhiệt độ được minh họa ở hình 7.4. 
*Lấy việc đọc giá trị A/D: 
Bộ chuyển đổi A/D được chuyển sang bật (ON) trong tập tin  tiêu đề và nó tự động 
nhìn vào kênh 0. Để thực hiện đo lường, bit GO/DONE, bit 2 được bật lên 1 và chúng 
ta đợi cho tới khi nó bị xóa  bằng lệnh: 
                    BSF   ADCON0,2; thực hiện đo, bật GO/DONE 
WAIT          BTFSC   ADCON0,2; đợi cho tới khi GO/DONE bị xóa 
                    GOTO  WAIT 
Việc đo  lường này sẽ được đặt  ở thanh ghi kết quả A/D, ADRES. 
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Hình 7.4 
. 
 
*Xác định  xem nhiệt độ là trên hay thấp hơn 25 độ C. 
Giả sử điện áp trên ngõ vào analog, kênh 0, A0 là 2,4V khi nhiệt độ là 25 độ C. Giá trị 
đọc A/D yêu cầu cho 2,4V là 2,4 x 51=122. Vì vậy chúng ta cần biết khi đọc A/D là 
trên hay thấp hơn 122, nghĩa là trên hay thấp hơn 25 độ C. 
Truớc đây chúng ta đã xem xét cách yêu cầu  một giá trị bằng  giá trị khác bằng cách 
trừ và  xem bit zero trong thanh ghi trạng thái. 
Có 1 bit khác, bit 0 trong thanh ghi trạng thái được gọi là bit cờ nhớ C, mà chỉ ra  kết 
quả của phép trừ là +ve (dương) hay –ve(âm). Nếu  bit cờ C=’1’ (bật) thì kết quả là 
+ve, nếu bit cờ nhớ C=’0’ (bị xóa), kết quả là –ve. Vì vậy chúng ta có thể yêu cầu 1 số 
là lớn hơn hay thấp hơn  1 giá trị định nghĩa trước. 
Mã cho điều này là: 
      MOVF   ADRES,W; chuyển kết quả analog vào W 
      SUBLW   .122; thực hiện 122-ADRES, nghĩa là 122-W 
   BTFSC   STATUS,CARRY;kiểm tra cờ nhớ C, xóa nếu ADRES>122, nghĩa là –ve. 
    GOTO  TURNOFF; chương trình con tắt led 
    GOTO  TURNON; chương trình con bật led 
Việc đo lường được chuyển từ ADRES vào W, ở đó chúng ta có thể trừ nó từ 122 (122-
W). Chú ý là phép trừ luôn thực hiện giá trị-W. 
Bit cờ nhớ  báo cho ta kết quả  A/D là trên hay dưới 122. 
Chú ý: Nếu kết quả của phép trừ là zero thì bit cờ nhớ cũng là 1. Nó phải là 1 hay 0. Là 
+ve (dương) hay 0 không thành vấn đề trong thí dụ này. 
Chúng ta tìm ra kết quả là bằng hay trên 122, hay kết quả thấp hơn 122. 
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Khi việc đo lường được thực hiện, chúng ta đi tới một trong hai chương trình con, 
TURNON và TURNOFF. Các chương trình con này không lớn nhưng chúng có thể dễ 
dàng phức tạp hơn , thậm chí dài hang trăm dòng. 
7.5.Mã chương trình: 
Mã  đầy đủ cho chương trình chuyển mạch nhạy cảm  nhiệt độ được minh họa ở dưới 
với tên TEMPSENS.ASM 
;TEMPSENS.ASM chương trình này thiết lập PORTA là ngõ vào analog /số. PORTB 
; là ngõ ra. Dao động 32 Khz được chọn. Thanh ghi OPTION được thiết lập để chia  
; cho xung định thì 32,768 ms. 
;chương trình con trì hoãn 1 giây và 0,5 giây. 
;************************************ 
;phần khai báo tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
PORTC EQU 7 
PORTD  EQU 8 
PORTE  EQU 9 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
TRISC  EQU 87H 
TRISD  EQU  88H 
TRISE  EQU  89H 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
CARRY EQU  0 
ADCON0    EQU    1Fh 
ADCON1  EQU      9FH 
ADRES  EQU  1EH 
ADRESL    EQU  9EH 
CHS0  EQU  3 
GODONE  EQU  2 
COUNT    EQU   20H; COUNT là ô nhớ 20H, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F87A   ; chúng ta đang dùng 16F877A 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 1 giây 
DELAY1        CLRF    TMR0; bắt đầu TMR0 
LOOPA    MOVF  TMR0,W; đọc TMR0 vào W 
                 SUBLW    .32; TIME-W 
                 BTFSS  STATUS, ZEROBIT; kiểm tra TIME-W=0 (32-W=0) 
                 GOTO  LOOPA; time không bằng 32 
                 RETLW  0; trở về  sau khi time là 32 (TMR0=32). 
;trì hoãn 0,5 giây. 
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DELAY5         CLRF   TMR0  ; khởi động TMR0 
LOOPB           MOVF   TMR0,W  ; đọc TMR0 vào W 
                        SUBLW  .16  ;TIME-W 
                        BTFSS  STATUS,ZEROBIT;kiểm tra TIME-W=0 
                        GOTO   LOOPB  ; TIME không  bằng 16 
                   RETLW  0; trở về  sau khi time là 16 (TMR0=16). 
;phần chương trình con 
TURNON    BSF   PORTB,0;bật led trên B0 
                    GOTO   BEGIN;trở về chương trình chính 
TURNOFF   BCF   PORTB,0;tắt led trên B0 
                     GOTO  BEGIN;trở về chương trình chính 
;Phần cấu hình. 
START    BCF  STATUS,6 
               BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’11111111’; 6 bit của port A là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000100’ 
               MOVWF   ADCON1; A0, A1 và A3 là  ngõ analog 
              MOVLW  B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW B’11111111’ 
              MOVWF  TRISC; portC l à ngõ vào 
              MOVLW  B’00000000’ 
             MOVWF  TRISD; PortD là output (ngõ ra) 
               MOVLW   B’11111111’; 3 bit của port E là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISE 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
             BCF  STATUS,6 
              BCF   STATUS,5; trở về bank 0 
              BSF  ADCON0,0; bật A/D lên 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
             CLRF   PORTC ;xóa PORTC 
             CLRF   PORTD ;xóa PORTD 
             CLRF   PORTE ;xóa PORTE 
;chương trình chính bắt đầu 
BEGIN  BSF  ADCON0,2;thực hiện đo lường, bật bit GO/DONE=’1’ 
WAIT          BTFSC   ADCON0,2; đợi cho tới khi GO/DONE bị xóa 
                    GOTO  WAIT 
                    MOVF   ADRES,W; chuyển kết quả analog vào W 
                    SUBLW   .122; thực hiện 122-ADRES, nghĩa là 122-W 
                   BTFSC   STATUS,CARRY;kiểm tra cờ nhớ C, xóa nếu ADRES>122. 
                    GOTO  TURNOFF; chương trình con tắt led 
                    GOTO  TURNON; chương trình con bật led 
 
END; dòng này luôn luôn đặt ở cuối chương trình. 
 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
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-Chuẩn bị bài mới. 
V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 7: Bộ chuyển đổi  tương tự-số (ADC) 
1.Chuyển đổi A/D là gì? 
2. Thanh ghi điều khiển tương tự-số: ADCON0, ADCON1 và thanh ghi kết quả A/D : 
ADRES. 
3. Viết chương trình điều khiển bật led  khi nhiệt độ  trên 25 độ C và tắt led khi  nhiệt 
độ dưới 25 độ C. 

 
 
Hình: Mạch chuyển mạch  nhiệt độ . 
Viết lại chương trình cho PIC 16F84. 
 
VI. Rút kinh nghiệm: (về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
    Ngày ….tháng…..năm 2011                                      Ngày ….tháng…..năm 2011 
           Bộ môn                                                                       Giảng viên soạn 
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Bài  giảng số 8:   Bộ nhớ dữ liệu EEPROM. Bắt giữ/so sánh/ điều rộng xung (PWM). 
MSSP(SPI/I2C) ( Số tiết: 4) 

I.Ổn định lớp: 
……………………. 
II.Kiểm tra bài cũ: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

III.Tên bài giảng: : Bộ nhớ dữ liệu EEPROM. Bắt giữ/so sánh/ điều rộng xung 
(PWM). MSSP(SPI/I2C) 

III.1. Mục tiêu: 
         - Bộ nhớ dữ liệu EEPROM: giới thiệu, thí dụ sử dụng EEPROM 
         - Bắt giữ/So sánh/Điều rộng xung (PWM). 
        - MSSP: SPI/I2C. 
 

III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
Chương 8: Bộ nhớ dữ liệu EEPROM. Bắt giữ/so sánh/ điều rộng xung (PWM). 
MSSP(SPI/I2C) 
 
8.1. Giới thiệu 

Một trong các điểm đặc biệt  của 16F84 và 16F877A và một số vi điều khiển 
khác là bộ nhớ dữ liệu EEPROM. Đây là phần bộ nhớ không có  trong không gian bộ 
nhớ thong thường. Nó là một  khối dữ liệu giống file (ô nhớ) của người dung, nhưng 
không giống  ô nhớ người dung, dữ liệu trong bộ nhớ dữ liệu EEPROM được lưu  khi 
vi điều khiển bị tắt đi, nghĩa là nó là bộ nhớ không bay hơi. Giả sử chúng ta đang đếm 
xe vào và ra trong bãi đậu xe và chúng ta mất nguồn tới mạch của chúng ta. Nếu  chúng 
ta lưu trữ số đếm  trong EEPROM thì chúng ta có  thể nạp ô nhớ số đếm với dữ liệu 
này và tiếp tục không có  mất dữ liệu, khi điện trở lại. 
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Để truy xuất dữ liệu, nghĩa là đọc  và ghi vào ô nhớ EEPROM, chúng ta phải ra 
lệnh vi điều khiển. Có 64 byte  EEPROM trên 16F84, 128 byte ở 16F818, 256 byte ở 
16F819 và 256 byte EEPROM ở 16F877A. Vì vậy chúng ta phải yêu cầu (bảo) vi  điều 
khiển địa chỉ  nào  chúng ta yêu cầu và chúng ta đọc hay ghi vào nó. 
 Khi đọc chúng ta nhận dạng địa chỉ từ 0 đến 3FH ,hay  0 63 (đối với 16F84) 
và 0-367 đối với 16F877A dung thanh ghi EEADR. Dữ liệu sau đó là dung được trong 
thanh ghi EEDATA. 
 Khi ghi vào bộ nhớ dữ liệu EEPROM chúng ta phải chỉ ra  dữ liệu trong thanh 
ghi EEDATA và vị trí trong thanh ghi EEADR. 
 Hai ô nhớ khác được dung để cho phép quá trình, chúng là EECON1 và 
ECON2, hai thanh ghi điều khiển EEPROM. 
 Thanh ghi EECON1 được  minh họa ở hình 8.1. 
Ngoài ra cón có  2 ô nhớ khác là EEDATH và EEADRH. Khi giao tiếp với khối bộ nhớ 
chương trình , thanh ghi EEDATA và EEDATH tạo thành một word (từ) 2 byte mà giữ 
dữ liệu 14 bit  cho đọc/ghi và EEADR và EEADRH tạo thành từ 2 byte mà giữ địa chỉ 
13 bit của ô nhớ chương trình được truy xuất. Các thiết bị này có 4 hay 8K từ  của bộ 
nhớ chương trình Flash, với tầm địa chỉ từ 0000h đến 0FFFh cho PIC 16F873A/74A và 
0000h tới 1FFFh  cho PIC 16F876A/877A. 
 Bộ nhớ dữ liệu EEPROM cho phép đọc một byte. Bộ nhớ  chương trình Flash 
cho phép đọc từng từ và ghi khối 4 từ. Hoạt động ghi bộ nhớ chương trình tự động  
thực hiện việc xóa trước khi ghi  trên khối 4 từ. Ghi  1 byte vào bộ nhớ dữ liệu 
EEPROM tự động xóa ô nhớ và ghi dữ liệu mới (xóa trước khi ghi). 
 Thời gian ghi được  điều khiển bởi timer trên chip.  Điện áp ghi/xóa được tạo 
bởi bộ bơm nạp trên chip. 
 Khi thiết bị  là bảo vệ mã, CPU có thể tiếp tục đọc  và ghi  bộ nhớ dữ liệu 
EEPROM. Tùy thuộc vào thiết lập của  bit  chống ghi, thiết bị có thể hay không thể ghi 
một số khối của  bộ nhớ chương trình, tuy nhiên việc đọc bộ nhớ chương trình là được 
phép. Khi bảo vệ mã thiết bị lập trình có thể  không còn truy xuất bộ nhớ dữ liệu và 
chương trình. Điều này không cấm việc đọc ghi bên trong. 
Thanh ghi EECON1 (địa chỉ 18CH) 
 
 
                  Bit 7           6        5          4             3                2               1             0 
 
 
 
 
 
Hình 8.1: Thanh ghi EECON 1. 
Bit 0, RD được bật lên 1 để thực hiện  đọc. Nó được xóa bởi vi điều khiển khi việc đọc 
hoàn thành. 
Bit 1, WR được bật lên 1 để thực hiện  việc ghi. Nó được xóa bởi vi điều khiển khi việc 
ghi hoàn thành. 
Bit 2, WREN (EEPROM write enable)  
  1= cho phép chu kì ghi. 
  0=cấm ghi vào EEPROM. 
Bit 3, WRERR, bit cờ sai EEPROM, đọc là 1 nếu việc ghi không hoàn thành, đọc là 0 
nếu việc ghi  hoàn thành thành công. 
Bit cờ ngắt, EEIF trong thanh ghi PIR2, được bật lên 1 khi việc ghi  hoàn thành. Nó 
phải được xóa bằng phần mềm. 

EEPGD      -          -          -        WRERR      WREN       WR       RD 
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Bit 7, EEPGD (Program /Data EEPROM Select bit)(không dung ở 16F84). Bit này  cho 
phép hoặc là  bộ nhớ chương trình hay bộ nhớ dữ liệu. 
  0=chọn bộ nhớ dữ liệu. 
  1=chọn bộ nhớ chương trình. 
8.2. Thí dụ sử dụng EEPROM 

Như thường lệ, Tôi nghĩ cách tốt nhất  để hiểu bộ nhớ này làm việc như thế nào 
là nhìn vào thí dụ đơn giản sau đây. 

Giả sử chúng ta muốn đếm sự kiện, người đi vào một tòa nhà, xe đi vào một bãi 
đậu xe. Như vậy, nếu chúng ta bị mất nguồn tới mạch, thì dữ liệu vẫn còn lưu giữ. 
Mạch cho thí dụ này được minh họa ở hình 8.2. 
EEPROM. 

 
Hình 8.2: Mạch đếm nhấn nút.  

 
Nút nhấn 1 được dung để mô phỏng   quá trình  đếm và 8 led trên PORTB hiển 

thị số đếm ở dạng nhị phân. (Điều này là cơ hội tốt để thực hành đếm nhị phân). Công 
tắc dĩ nhiên là chống dội. 

Hãy nhớ ý tưởng của mạch này, chúng ta đang đếm sự kiện và hiển thị số đếm 
trên PORTB. Nhưng nếu  chúng ta  bị mất nguồn-khi nguồn có lại chúng ta muốn giá 
trị đếm như thể không có gì xảy ra. 

Như vậy khi chúng ta chuyển mạch, chúng ta phải di chuyển dữ liệu EEPROM 
trước đó vào ô nhớ COUNT. 

Lưu đồ được minh họa ở hình 8.3. 
Một vài điểm  trước khi  chúng ta nhìn vào chương trình: 
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1/Thật là tốt để đảm bảo rằng  bộ nhớ dữ liệu EEPROM được reset tại điểm bắt đầu. 
Điều này được thực hiện bằng cách ghi 00h tới địa chỉ 00h  dữ liệu EEPROM khi 
chúng ta nạp chương trình vào chip. Điều này được thực hiện với cácdòng lệnh sau: 
            ORG   2100H 
            DE       00H 
2100H là địa chỉ của bộ nhớ dữ liệu EEPROM đầu tiên, nghĩa là 00H. 
DE là định nghĩa   bộ nhớ dữ liệu EEPROM, vì vậy  chúng ta khởi động nó với 00h, và 
dĩ nhiên  2100H là địa chỉ EEPROM đầu tiên. 
 Dữ liệu  có thể được ghi vào EEPROM  dung MPLAB, với View, EEPROM và 
ghi  dữ liệu  trong hộp  EEPROM như minh họa trong hình 8.4. 
 
2/Đọc và ghi vào dữ liệu EEPROM không thẳng tiến như  ô nhớ người dung, bạn có thể 
kiểm chứng điều này. Có một khối đoạn mã bạn cần  sử dụng- chỉ them nó vào chương 
trình của bạn theo yêu cầu. 
 Khi đọc dữ liệu EEPROM tại địa chỉ 0 tới ô nhớ COUNT thì CALL READ. 
Chương trình con được viết trong tiêu đề. 
 Khi ghi ô nhớ COUNT tới địa chỉ  dữ liệu EEPROM  thứ 0, bạn hãy CALL 
WRITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        N 
                                                        Nút nhấn được nhấn ? 
 
  
                                                                 Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 8.3. Lưu đồ đếm  việc nhấn nút. 
 

Di chuyển dữ liệu EEPROM tới COUNT 

INCF  COUNT 

Chuyển COUNT tới PORTB 

Chuyển COUNT tới dữ liệu 
EEPROM 
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Hình 8.4: Ghi dữ liệu EEPROM. 
 
*Mã chương trình EEPROM: 
Chương trình hoàn chỉnh EEDATAWR.ASM được minh họa ở dưới đây: 
;EEDATAWR.ASM  Chương trình này sẽ đếm và hiển thị sự nhấn nút.  
;Giá trị đếm được lưu khi ngồn bị mất và tiếp tục khi nguồn có trở lại. 
; Header84.asm điều này thiết lập portA  là ngõ vào (1 là vào), portB là ngõ ra ( 0 là ra) 
;thanh ghi OPTION được thiết lập  để chia 256 cho ra xung định thì 1/32 của 1 giây. 
;trì hoãn 1 giây và 0,5 giây được đưa vào chương trình con 
;*************************************** 
;phần tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
CARRY EQU  0 
EEADR   EQU  9h 
EEDATA  EQU  8h 
EECON1  EQU   8h 
EECON2  EQU   9h 
RD  EQU  0 
WR   EQU  1 
WREN   EQU  2 
COUNT    EQU   0CH; COUNT là ô nhớ 0CH, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F84   ; chúng ta đang dùng 16F84 
ORG 2100H; Địa chỉ EEADR 0 
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DE  00H; đặt 00H trong EEADR 0 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 0,1 giây. 
DELAYP1         CLRF   TMR0  ; khởi động TMR0 
LOOPB           MOVF   TMR0,W  ; đọc TMR0 vào W 
                        SUBLW  .3  ;TIME-W 
                        BTFSS  STATUS,ZEROBIT;kiểm tra TIME-W=0 
                        GOTO   LOOPB  ; TIME không  bằng 3 
                   RETLW  0; trở về  sau khi time là 3 (TMR0=3). 
; Đặt EEDATA 0 vào ô nhớ COUNT 
READ   MOVLW   0; đọc EEDATA từ EEADR 
              MOVWF    EEADR 
              BSF   STATUS,5; bank 1 
              BSF  EECON1,RD 
              BCF  STATUS,5;bank 0 
              MOVF   EEDATA,W 
              MOVWF   COUNT 
              RETLW   0 
;Ghi COUNT vào EEDATA 0 
WRITE    BSF   STATUS,5;bank 1 
                BSF   EECON1,WREN; bật cho phép ghi 
                BCF   STATUS,5;bank 0 
                MOVF   COUNT,W;chuyển COUNT vào EEDATA 
                MOVWF   EEDATA 
                MOVLW  0;bật EEDATA 0 để nhận 
EEDATA 
                MOVWF   EEADR 
                BSF   STATUS,5;bank 1 
                MOVLW  55H; 55 và AA khởi động chu kì ghi 
                MOVWF  EECON2 
                MOVLW  AAH 
                MOVWF   EECON2 
               BSF   EECON1,WR;ghi dữ liệu tới EEADR 0 
WRDONE     BTFSC    EECON1,WR 
                      GOTO WRITE; đợi cho chu kì ghi hoàn thành 
                      BCF   EECON1,WREn 
                      BCF  STATUS,5;bank 0 
                      RETLW  0 
;Phần cấu hình. 
START   BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’00011111’; 5 bit của port A là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
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              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              BCF  STATUS,6 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
             CLRF   COUNT ;xóa COUNT 
;chương trình chính bắt đầu 
              CALL  READ; đọc dữ liệu EEPROM vào COUNT 
             MOVF  COUNT,W 
             MOVWF   PORTB;hiển thị COUNT trước đó (nếu có thể) 
 PRESS    BTFSC    PORTA,0; đợi cho nhấn nút 
              GOTO PRESS 
                CALL DELAYP1;chống dội 
 RELEASE   BTFSS   PORTA,0; đợi cho nút nhấn được nhả 
                 GOTO  RELEASE 
                 CALL  DELAYP1;chống dội 
                 INCF  COUNT;cộng 1 vào COUNT 
                 MOVF   COUNT,W; đặt COUNT vào W 
                 MOVWF  PORTB;chuyển W (COUNT) ra PORTB để hiển thị 
                 CALL  WRITE;ghi COUNT tới địa chỉ EEPROM 0 
                 GOTO  PRESS;trở về và đợi nhấn nút 
 
END; dòng này luôn luôn đặt ở cuối chương trình. 
 

Microchip tiếp tục mở rộng phạm vi (loại) vi điều khiển và một họ mới của vi 
điều khiển Flash được giới thiệu, có tên là 16F87X, cụ thể là 16F877A, mà gồm có 8 
Kx14 bit/word bộ nhớ chương trình, 368 byte RAM người dung  và 256 byte bộ nhớ dữ 
liệu EEPROM và bộ chuyển đổi A/D 10 bit 8 kênh ngõ vào . Như vậy bây giờ đo lường 
analog có thể được lưu trữ trong bộ nhớ dữ liệu EEPROM! 
 
Chương trình hoàn chỉnh EEDATAWR.ASM được minh họa ở dưới đây: 
;EEDATAWR.ASM  Chương trình này sẽ đếm và hiển thị sự nhấn nút.  
;Giá trị đếm được lưu khi ngồn bị mất và tiếp tục khi nguồn có trở lại. 
; Header877.asm điều này thiết lập portA  là ngõ vào (1 là vào), portB là ngõ ra ( 0 là 
ra);portC là ngõ vào, portE ngõ vào, portD ngõ ra. 
;thanh ghi OPTION được thiết lập  để chia 256 cho ra xung định thì 1/32 của 1 giây. 
;trì hoãn 1 giây và 0,5 giây được đưa vào chương trình con 
;*************************************** 
;phần tương đương 
TMR0   EQU  1; nghĩa là TMR0 là file 1 (ô nhớ 1) 
OPTION_R   EQU    81h; thanh ghi OPTION là ô nhớ 81h. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
PORTC EQU 7 
PORTD  EQU 8 
PORTE  EQU 9 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
TRISC  EQU 87H 
TRISD  EQU  88H 
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TRISE  EQU  89H 
STATUS  EQU  3; nghĩa là STATUS là ô nhớ 3. 
ZEROBIT   EQU   2; nghĩa là zerobit là bit 2. 
CARRY EQU  0 
EEADR   EQU 10Dh 
EEDATA  EQU  10Ch 
EECON1  EQU   18Ch 
EECON2  EQU   18Dh 
RD  EQU  0 
WR   EQU  1 
WREN   EQU  2 
COUNT    EQU   20H; COUNT là ô nhớ 20H, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F87A   ; chúng ta đang dùng 16F877A 
ORG 2100H; Địa chỉ EEADR 0 
DE  00H; đặt 00H trong EEADR 0 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF0’  ; chọn dao động LP, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 0,1 giây. 
DELAYP1         CLRF   TMR0  ; khởi động TMR0 
LOOPB           MOVF   TMR0,W  ; đọc TMR0 vào W 
                        SUBLW  .3  ;TIME-W 
                        BTFSS  STATUS,ZEROBIT;kiểm tra TIME-W=0 
                        GOTO   LOOPB  ; TIME không  bằng 3 
                   RETLW  0; trở về  sau khi time là 3 (TMR0=3). 
; Đặt EEDATA 0 vào ô nhớ COUNT 
READ   MOVLW   0; đọc EEDATA từ EEADR 
              MOVWF    EEADR 
              BSF   STATUS,5; bank 1 
              BSF  EECON1,RD 
              BCF  STATUS,5;bank 0 
              MOVF   EEDATA,W 
              MOVWF   COUNT 
              RETLW   0 
;Ghi COUNT vào EEDATA 0 
WRITE    BSF   STATUS,5;bank 1 
                BSF   EECON1,WREN; bật cho phép ghi 
                BCF   STATUS,5;bank 0 
                MOVF   COUNT,W;chuyển COUNT vào EEDATA 
                MOVWF   EEDATA 
                MOVLW  0;bật EEDATA 0 để nhận 
EEDATA 
                MOVWF   EEADR 
                BSF   STATUS,5;bank 1 
                MOVLW  55H; 55 và AA khởi động chu kì ghi 
                MOVWF  EECON2 
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                MOVLW  AAH 
                MOVWF   EECON2 
               BSF   EECON1,WR;ghi dữ liệu tới EEADR 0 
WRDONE     BTFSC    EECON1,WR 
                      GOTO WRITE; đợi cho chu kì ghi hoàn thành 
                      BCF   EECON1,WREn 
                      BCF  STATUS,5;bank 0 
                      RETLW  0 
;Phần cấu hình. 
START   BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’00111111’; 6 bit của port A là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW B’11111111’ 
              MOVWF  TRISC; portC l à ngõ vào 
              MOVLW  B’00000000’ 
             MOVWF  TRISD; PortD là output (ngõ ra) 
               MOVLW   B’11111111’; 3 bit của port E là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISE 
              MOVLW  B’00000111’;bộ chia tỉ lệ trước là /256 
              MOVWF   OPTION_R; timer là 1/32sec, có thể dùng lệnh OPTION 
             BSF  STATUS,6; bank 3 
             BCF  EECON1,7; bộ nhớ dữ liệu EEPROM on 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              BCF  STATUS,6 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
             CLRF   PORTC ;xóa PORTC 
             CLRF   PORTD ;xóa PORTD 
             CLRF   PORTE ;xóa PORTE 
             CLRF   COUNT ;xóa COUNT 
;chương trình chính bắt đầu 
              CALL  READ; đọc dữ liệu EEPROM vào COUNT 
             MOVF  COUNT,W 
             MOVWF   PORTB;hiển thị COUNT trước đó (nếu có thể) 
 PRESS    BTFSC    PORTA,0; đợi cho nhấn nút 
              GOTO PRESS 
                CALL DELAYP1;chống dội 
 RELEASE   BTFSS   PORTA,0; đợi cho nút nhấn được nhả 
                 GOTO  RELEASE 
                 CALL  DELAYP1;chống dội 
                 INCF  COUNT;cộng 1 vào COUNT 
                 MOVF   COUNT,W; đặt COUNT vào W 
                 MOVWF  PORTB;chuyển W (COUNT) ra PORTB để hiển thị 
                 CALL  WRITE;ghi COUNT tới địa chỉ EEPROM 0 
                 GOTO  PRESS;trở về và đợi nhấn nút 
 
END; dòng này luôn luôn đặt ở cuối chương trình. 
Thanh ghi EECON2 không là thanh ghi vật lí. 
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Đọc bộ nhớ dữ liệu EEPROM: 
Các bước để đọc bộ nhớ dữ liệu EEPROM là: 
1/Ghi địa chỉ tới EEADR. Đảm bảo rằng  địa chỉ là không lớn hơn  kích thước bộ nhớ 
của thiết bị. 
2/Xóa bit EEPGD để chỉ tới bộ nhớ dữ liệu EEPROM. 
3/Bật bit RD để bắt đầu tác vụ đọc. 
4/Đọc dữ liệu từ thanh ghi EEDATA. 
Thí dụ: đọc dữ liệu EEPROM 
   BSF   STATUS,RP1 
   BCF   STATUS,RP0; bank 2 
   MOVF  DATA_EE_ADDR,W; bộ nhớ dữ liệu 
   MOVWF  EEADR; địa chỉ để đọc 
   BSF  STATUS,RP0; bank 3 
   BCF  EECON1,EEPGD;chỉ tới bộ nhớ dữ liệu 
   BCF STATUS,RP0; bank 2 
   MOVF  EEDATA,W;W=data 
Ghi ra bộ nhớ dữ liệu EEPROM: 
Các bước để ghi  ra bộ nhớ dữ liệu EEPROM là: 
1/Nếu bước 10  không hoàn thành, kiểm tra bit WR để xem việc ghi đang tiến hành. 
2/Ghi địa chỉ tới EEADR. Đảm bảo rằng  địa chỉ không lớn hơn  kích cỡ bộ nhớ của 
thiết bị. 
3/Ghi giá trị dữ liệu 8 bit để lập trình vào thanh ghi EEDATA. 
4/Xóa bit EEPGD để chỉ tới bộ nhớ dữ liệu EEPROM. 
5/Bật bit WREN để cho phép tác vụ ghi. 
6/Cấm các ngắt (nếu có thể). 
7/Thực thi chuỗi 5 lệnh đặc biệt: 
. Ghi 55h tới EECON2 trong 2 bước (đầu tiên tới W, sau đó tới EECON2). 
 .Ghi AAh tới EECON2 trong 2 bước (đầu tiên tới W, sau đó tới EECON2). 
. Bật bit WR. 
8/Cho phép các ngắt (nếu đang sử dụng ngắt). 
9/oá bit WREN để cấm  tác vụ lập trình. 
10/Tại sự hoàn thành của chu kì ghi, bit WR bị xóa(=0) và bit cờ ngắt EEIF được 
bật)(=1)(EEIF phải được xóa bằng phần dẻo (firmware)). Nếu bước 1 là không hoàn 
thành, thì phần dẻo sẽ kiểm tra cho EEIF được bật, hay WR bị xóa, để chỉ ra kết thúc 
chu kì ghi. 
Thí dụ: ghi dữ liệu EEPROM 
  BSF  STATUS,RP1 
  BSF  STATUS,RP0;bank 3 
  BTFSC   EECON1,WR; đợi cho ghi 
  GOTO $-1; để hoàn thành. 
  BCF  STATUS,RP0;bank 2 
  MOVF  DATA_EE_ADDR,W;bộ nhớ dữ liệu 
  MOVWF  EEDAR; địa chỉ để ghi 
  MOVF  DATA_EE_DATA,W;giá trị bộ nhớ dữ liệu 
  MOVWF  EEDATA; để ghi 
  BSF  STATUS,RP0;bank 3 
  BCF  EECON1,EEPGD; chỉ tới bộ nhớ dữ liệu 
  BSF  EECON1,WREN; cho phép ghi 
  BCF  INTCON,GIE;cấm các ngắt. 
  MOVLW  55h; chuỗi 5 lệnh 
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  MOVWF  EECON2;ghi 55h 
  MOVLW AAh 
  MOVWF  EECON2; ghi AAh 
  BSF  EECON1,WR; bật bit WR  để bắt đầu ghi 
  BSF INTCON,GIE;bật cho phép các ngắt 
  BCF  EECON1, WREN;cấm ghi. 
 
8.3. Bắt giữ/So sánh/Điều rộng xung (PWM) 

Mỗi mođun Bắt giữ/So sánh/PWM (CCP -Capture/Compare/PWM) chứa một 
thanh ghi 16 bit mà có thể hoạt động như 
.Thanh ghi nắm giữ 16 bit. 
.Thanh ghi so sánh 16 bit. 
.Thanh ghi chu kì bổn phận chủ tớ PWM. 
Cả hai môđun CCP1 và CCP2 là giống nhau về hoạt động , với ngoại lệ là hoạt động 
của trigger sự kiện đặc biệt. Bảng 8-1 và 8-2 minh họa nguồn và giao tiếp của môđun 
CCP. Trong phần sau hoạt động của môđun CCp được mô tả ứng với môđun CCP1. 
CCP2 hoạt động giống như CCP1 ngoại trừ ghi chú. 
Bảng 8-1: Chế độ CCP-nguồn timer được yêu cầu. 
Chế  độ CCP Nguồn timer 
Bắt giữ  Timer 1 
So sánh  Timer 1 
Điều rộng xung (PWM) Timer 2 
 
Bảng 8-2: Giao tiếp của 2 môđun CCP. 
CCPx Mode CCPy mode Giao tiếp 
Bắt giữ Bắt giữ  Cơ sở thời gian TMR1 giống nhau. 
Bắt giữ  So sánh  So sánh nên được cấu hình cho trigger 

sự kiện đặc biệt mà xóa TMR1. 
So sánh  So sánh  So sánh được cấu hình với trigger sự 

kiện đặc biệt mà xóa TMR1. 
PWM PWM PWM sẽ có cùng tần số và tốc độ cập 

nhật (TMR2 ngắt). 
PWM  Bắt giữ  không 
PWM  So sánh  Không. 
 
Môđun CCP1 : 
Thanh ghi bắt giữ/So sánh/Điều rộng xung (PWM) thứ 1 (CCPR1)  gồm hai thanh ghi 8 
bit: CCPR1L (byte thấp) và CCP1RH (byte cao). 
Thanh ghi CCP1CON điều khiển hoạt động của CCP1. Trigger sự kiện đặc biệt được 
tạo bởi bộ khớp so sánh và sẽ reset timer 1. 
Môđun CCP2: 
Thanh ghi bắt giữ/so sánh/PWM số 2 (CCPR2) gồm có 2 thanh ghi 8 bit: CCPR2L 
(byte thấp) và CCPR2H (byte cao). Thanh ghi CCP2CON điều  khiển hoạt động của 
CCP2. Trigger sự kiện đặc biệt đượ tạo bởi bộ khớp so sánh và sẽ reset timer 1  và bắt 
đầu chuyển đổi A/D (nếu môđun A/D được cho phép). 
Thanh ghi CCP1CON/ thanh ghi CCP2CON (địa chỉ 17H/ địa chỉ 1DH) 
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        Bit 7     6           5            4               3                2               1                   0 
 
 
 
 
 
Hình 8.5: Thanh ghi CCP1CON/CCP2CON 
 
Bit   7-6: đọc là 0. 
Bit 5-4: CCPxX:CCPxY: bit  trọng số  thấp nhất PWM 
          chế độ bắt giữ: không dung. 
          chế độ so sánh: không dung. 
          chế độ PWM: các bit này là 2 bit LSB của chu kì bổn phận PWM. Tám bit MSB 
được tìm trong CCPRxL. 
Bit 3-0: CCPxM3: CCPxM0: bit chọn chế độ CCPx. 
  0000= bắt giũ/so sánh/PWM bị xóa (reset mođun CCPx). 
  0100=chế độ bắt giữ, mỗi cạnh xuống. 
  0101=chế độ bắt giữ, mỗi cạnh lên. 
  0110=chế độ bắt giữ, mỗi cạnh lên thứ 4. 
  0111=chế độ bắt giữ, mỗi cạnh lên  thứ 16. 
  1000=chế độ so sánh, bắt ngõ ra trên khớp (CCPxIF là  ’1’). 
  1001=chế độ so sánh, xóa ngõ ra trên khớp (CCPxIF=1). 
  1010=chế độ so sánh,  tạo ra ngắt mềm trên khớp (CCPxIF=’1’, chân CCPx là không 
ảnh hưởng). 
  1011=chế độ so sánh, sự kiện đặc biệt trigger (CCPxIF=’1’, chân CCPx không ảnh 
hưởng); CCP1 reset timer 1, chân CCP2 reset timer 1 và khởi động chuyển đổi A/D. 
  11xx= chế độ PWM. 
 
Chế độ bắt giữ (capture): 
Trong ch ế đ ộ b ắt gi ữ, TMR1 ch ạy li ên t ục  v à đ ư ợc n ạp khi đi ều ki ện v ề ch ân 
CCPx kh ớp v ới đi ều ki ện  ch ỉ ra b ởi CCPxM3: CCPxM0. Khi b ắt gi ữ di ễn ra th ì 
m ột y êu c ầu n gắt  đ ư ợc th ực hi ện. 

-        -     CCPxX    CCPxY    CCPxM3   CCPxM2   CCPxM1  CCPxM0 
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Hình 8.6: Sơ đồ khối của mạch bắt CCP. 
 
Chế độ so sá nh(compare) được dung cho chức năng lặp thời gian hay  xác định độ dài 
của xung PWM. Nếu một xung PWM được đo thời gian , thì khi giá trị khởi động được 
nạp, cực tính được đảo ngược để tới cuối của xung. Khi đo thời gian xung PWM, clock 
TMR1 phải đủ nhanh để lấy giá trị có ý nghĩa với độ phân giải đủ cao mà có sự thể hiện 
chính xác  của định thới. 
Chế độ bắt giữ thay đổi trạng thái của chân CCPx của vi điều khiển PIC  khi nội dung 
của TMR1 khớp  giá trị trong các thanh ghi CCPRxH và CCPRxL ở hình 8.7. Chế độ 
này được dung kích khởi hay  điều khiển phần cứng bên ngoài sau một trì hoãn cụ thể. 
 
 
 

 
Hình 8.7: Sơ đồ khối của mạch so sánh CCP 
Hoạt động PWM: 
Trong ba hoạt động của CCP, tôi thấy tạo tín hiệu PWM là hữu ích. Chế độ này xuất ra 
xung PWM  sử dụng TMR2 khởi động lại (reset) tại một khả năng giá trị cụ thể. 
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Hình 8.8: Sơ đồ khối mạch tạo  PWM CCP. 
Phương trình sau dung để tính  chu kì bổn phận PWm trong thời gian: 
Chu kì bổn phận PWM=(CCPR1L:CCP1CON<5:4>)*Tosc*(giá trị tỉ lệ trước ở TMR2) 
CCPR1L và CCP1CON<5:4> có thể được ghi tại bất kì lúc nào, nhưng giá trị chu kì 
bổn phận không được cài vào CCPR1H cho tới khi  một sự khớp giữa PR2 và TMR2 
diễn ra  (nghĩa là chu kì hoàn thành). 
Để thiết lập tạo xung PWM  tần số 20 Khz có chu kì bổn phận 65% thực hiện trong vi 
điều khiển PIC có thạch anh 4 Mhz, các bước sau được thực hiện: đầu tiên giá trị 
CCPRxH và PR2 được tính cho TMR2; bộ chia tỉ lệ trước 4:1 phải được nạp kết quả 
cho delay là: 
Delay=(PR2+1)*4/(tầnsố/4) 
PR2=delay*tần số -1 
       =5ms* 4 Mhz-1 
      =200-1 
      =199 
Tiếp đó, 65% của 200 là 130 sẽ được nạp vào CCPRxM. 
Mã tạo ra xung PWM tần số 20 Khz có chu kì bổn phận 65% là: 
Movlw .199 
Movwf   PR2; thiết lập hoạt động TMR2 
Movlw (1<<TMR2on)+1 
Movwf T2CON; bắt đầu nó chạy ở chu kì 50 ms. 
Movlw .130 ;65% của chu kì 
Movwf  CCPRxH 
Movlw  (1<<DCxB1)+0x00F 
Movwf   CCPxCON; bắt đầu PWM 
;PWM hoạt động. 
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Phân số  DCXB1-DCXB0 
0,00 00 
0,25 01 
0,50 10 
0,75 11 
 
Bảng 8.3: Định nghĩa bit CCP DCXBX (CCPxX:CCPxY). 
 
 
8.4.MSSP: SPI và I2C. 
Môđun port nối tiếp đồng bộ chủ (MSSP) 
Giới thiệu: 
Môđun port nối tiếp đồng bộ chủ  là giao tiếp nối tiếp, có ích cho truyền thong với  thiết 
bị vi điều khiển hay ngoại vi khác. Những thiết bị ngoại vi này có thể là EEPROM nối 
tiếp, thanh ghi dịch, bộ hiển thị, bộ chuyển đổi A/D,vv…Mô đun MSSP có thể hoạt 
động trong hai chế độ: 
. Giao tiếp ngọai vi nối tiếp (SPI). 
. Mạch tích hợp liên kết (I2C) 
   -Chế độ chủ hoàn toàn. 
   -Chế độ tớ (với gọi địa chỉ tổng quát). 
Giao tiếp I2C hỗ trợ các chế độ sau trong phần cứng: 
.Chế độ chủ. 
.Chế độ đa (nhiều) chủ. 
. Chế độ tớ. 
Thanh ghi   điều khiển: 
Môđun MSSP có a thanh ghi kết hợp. Chúng bao gồm  thanh ghi trạng thái (SSPSTAT) 
và hai thanh ghi điều khiển (SSPCON và SSPCON2). Việc sử dụng  những thanh ghi 
này và  bit cấu hình riêng rẽ  khác nhau đáng kể, phụ thuộc vào môđun MSSP hoạt 
động ở chế độ SPI hay I2C. 
Chế độ SPI: 
Chế độ SPI cho phép 8 bit  dữ liệu  được phát đồng bộ và nhận đồng thời. Tất cả 4 chế 
độ của SPI được hỗ trợ. Để hoàn thành truyền thông, ba chân tiêu biểu được dùng: 
. Dữ liệu ra nối tiếp (SDO)-RC5/SDO. 
.Dữ liệu vào nối tiếp (SDI)-RC4/SDI/SDA. 
.Clock nối tiếp (SCK)-RC3/SCK/SCL. 
Hình 8.9 minh họa sơ đồ khối của  môđun MSSP khi hoạt động ở chế độ SPI: 
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Hình 8.9: Sơ đồ khối MSSP (chế độ SPI). 
Chế độ I2C: 
Môđun MSSP trong chế độ I 2C hiện thực tất cả  chức năng chủ và tớ (bao gồm hỗ trợ 
gọi tổng quát) và cung cấp các ngắt  trên bit Start bà bit Stop  để xác định bus trống 
(chế độ đa chủ). Môđun MSSP hiện thực  đặc tả chuẩn, cũng như  địa chỉ 7 bit và 10 
bit. 
Hai chân được dung cho truyền dữ liệu: 
.Clock nối tiếp (SCL)-RC3/SCK/SCL. 
.Dữ liệu nối tiếp (SDA)-RC4/SDI/SDA. 
Sơ đồ khối MSSP ở chế độ I2C  được minh họa ở hình 8.10. 
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Hình 8.10: Sơ đồ khối MSSP (chế độ I2C). 
a.Thanh ghi: 
Môđun MSSP có 6 thanh ghi cho hoạt động I2C. Những thanh ghi này là: 
. Thanh ghi điều khiển PSSP (SSPCON). 
.THanh ghi điều khiển MSSP 2 (SSPCON2). 
.Thanh ghi trạng thái MSSP (SSPSTAT). 
. Thanh ghi bộ đệm thu/phát nối tiếp (SSPBUF). 
. Thanh ghi dịch MSSP (SSPSR)-không truy xuất trực tiếp. 
.Thanh ghi địa chỉ MSSP (SSPADD). 
 CCPCON, SSPCON2 và SSPSTAT là các thanh ghi điều khiển và trạng thái  trong 
hoạt động chế độ I2C. Thanh ghi SSPCON và SSPCON2 có  thể đọc và ghi được. Sáu 
bit  thấp hơn của SSPSTAT là chỉ đọc. Hai bit cao hơn của SSPSTAT là đọc/ghi được. 
SSPSR là thanh ghi dịch được dung  cho dịch  dữ liệu vào hay ra. 
 SSPBUF là thanh ghi bộ đệm mà byte dữ liệu  được ghi vào hay đọc từ đó. 
Thanh ghi SSPADD  giữ địa chỉ  dụng cũ tớ  khi SSP được cấu hình trong chế độ  tớ 
I2C. Khi SSP được cấu hình trong chế độ chủ, bảy bit thấp  của SSPADD hoạt động 
như là  bộ tạo tốc độ baud  nạp lại  giá trị. 
Trong hoạt động nhận, SSPSR và SSPBUF cùng nhau tạo ra  bộ thu đệm kép. Khi 
SSPSR nhận một byte hoàn thành, nó truyền tới SSPBUF và ngắt SSPIF được bật (=1). 
Trong quá trình phát, SSPBUF không là đệm kép. Việc ghi ra SSPBUF sẽ ghi ra cả 
SSPBUF và SSPSR. 
*Thanh ghi SSPSTAT: thanh ghi trạng thái MSSP (chế độ I2C) (địa chỉ 94h). 
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            Bit   7           6              5             4            3             2              1               0 
 
 
 
 
 
Bit 7 SMP: bit điều khiển tốc độ quét (Slew rate) 
    Trong chế độ tớ hay chủ: 
       1=điều khiển tốc độ quét bị cấm cho chế độ tốc độ chuẩn (100 Khz hay 1Mhz). 
       0=điều khiển tốc độ quét được cho phép cho  chế độ  tốc độ cao (400 Khz). 
Bit 6  CKE: bit chọn SMBus. 
    Trong chế độ tớ hay chủ: 
       1=Cho phép ngõ vào cụ thể SMBus. 
       0=Cấm ngõ vào cụ thể SMBus. 
Bit 5   D/A: bit dữ liệu/địa chỉ. 
     Trong chế độ chủ: 
         Dự trữ. 
    Trong chế độ tớ: 
         1=chỉ ra rằng  byte cuối được nhận hay truyền là dữ liệu. 
          0=chỉ ra rằng  byte cuối  được nhận hay phát là địa chỉ. 
Bit 4  P: bit dừng. 
   1=chỉ ra rằng bit dừng (stop bit) đã được dò tìm cuối cùng. 
   0=bit dừng đã không được dò tìm cuối cùng. 
Bit 3  S: bit bắt đầu (start bit). 
   1=chỉ ra rằng  một bit bắt đầu  đã được dò tìm cuối cùng. 
   0=bit bắt đầu không được dò tìm cuối cùng. 
Bit 2  R/W:  thong tin bit đọc /ghi (chỉ ở chế độ I2C). 
    Trong chế độ tớ: 
       1=đọc 
        0=ghi 
Chú ý: bit này giữ thong tin bit R/W theo khớp địa chỉ cuối cùng. Bit này  chỉ còn giá 
trị  từ khớp địa chỉ  tới  bit bắt đầu kế tiếp, bit dừng hay  không là bit /ACK. 
    Trong chế độ chủ: 
       1=phát trong tiến trình. 
        0=phát  không trong tiến trình. 
Chú ý: Việc hoặc logic (OR) bit này  với SEN, RSEN, PEN, RCEN hay ACKEN sẽ chỉ 
ra nếu MSSP là ở chế độ rãnh rỗi. 
Bit 1  UA: địa chỉ cập nhật (chỉ có chế độ tớ 10 bit). 
     1=chỉ ra rằng người sử dụng  cần cập nhật địa chỉ  trong thanh ghi SSPADD. 
     0=địa chỉ không cần được cập nhật. 
Bit 0   BF: bit trạng thái bộ đệm đầy. 
     Trong chế độ phát: 
       1=thu hoàn thành, SSPBUF đầy. 
        0=thu không hoàn thành, SSPBUF trống. 
     Trong chế độ thu: 
        1=phát dữ liệu đang trong  tiến trình (không gồm ACk và bit dừng), SSPBUF đầy. 
         0=phát dữ liệu hoàn thành (không gồm ACK và bit  dừng), SSPBUF trống. 
*Thanh ghi  SSPCON1: thanh ghi điều khiển MSSP 1 (chế độ  I2C) (địa chỉ 14h). 

SMP        CKE        D/A           P           S           R/W            UA         BF 
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             Bit   7          6             5            4             3                  2             1             0 
 
 
 
 
 
Bit 7  WCOL: bit dò tìm xung đột ghi. 
 Trong chế độ phát chủ: 
    1=VIệc ghi ra thanh ghi SSPBUF đã được cố gắng trong khi điều kiện I2C  không có 
giá trị cho việc phát để bắt đầu. (phải được xóa bằng phần mềm). 
    0= Không có xung đột. 
  trong chế độ phát tớ: 
     1=Thanh ghi SSPBUF được ghi trong khi nó vẫn còn phát  từ trước đó. (phải được 
xóa bằng phần mềm). 
     0=không có xung đột. 
   Trong chế độ thu (chế độ chủ hay tớ) 
      Đây là bit tùy ý (1 hay 0 cũng được, không quan tâm). 
Bit 6  SSPOV: bit  chỉ thị  tràn nhận. 
   Trong chế độ thu: 
       1=Một byte được nhận trong khi thanh ghi SSPBUF hãy còn giữ  byte trước đó. 
(phải được xóa bằng phần mềm). 
       0=không có tràn. 
    Trong chế độ phát: 
       Đây là bit “không quan tâm”  (1 hay 0 cũng được) trong chế độ phát. 
Bit 5  SSPEN:  bit cho phép port nối tiếp đồng bộ. 
   1= cho phép port nối tiếp và cấu hình chân SDA và SCL như là chân port nối tiếp. 
    0=cấm port nối tiếp và  cấu hình những chân này như chân I/O. 
Chú ý: khi được cho phép, chân SDA và SCL  phải được cấu hình hợp lí như là ngõ 
vào hay ngõ ra. 
Bit 4  CKP: bit điều khiển thả SCK. 
   Trong chế độ tớ: 
      1=thả clock . 
      0=giữ clock thấp (clock stretch). (được dùng để đảm bảo thời gian thiết lập dữ liệu). 
    Trong chế độ chủ: 
       Không dung trong chế độ này. 
Bit 3-0   SSPM3:SSPM0: bit chọn chế độ port nối tiếp đồng bộ. 
1111= chế độ I2C tớ, 10 bit địa chỉ  với  ngắt bit bắt đầu và bit dừng được cho phép. 
1110=chế độ tớ I2C,  7 bit địa chỉ  với ngắt bit bắt đầu và bit dừng  được cho phép. 
1011= chế độ chủ I2C được điều khiển bằng phần dẻo  (tớ rãnh rỗi). 
1000= chế độ chủ I2C, clock= Fosc/(4*(SSPADD+1)). 
0111= chế độ tớ I2C, 10 bit địa chỉ. 
0110= chế độ tớ I2C, 7 bit địa chỉ. 
*Thanh ghi SSPCON2: Thanh ghi điều khiển MSSP 2 (chế độ I2C)( địa chỉ 91h). 
 
 
 
 
 
 

WCOL   SSPOV   SSPEN    CKP     SSPM3    SSPM2   SSPM1   SSPM0 
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            Bit    7             6                5                4            3           2           1           0 
 
 
 
 
 
Bit 7 GCEN: bit cho phép gọi tổng quát (chỉ ở chế độ tớ). 
   1=cho phép ngắt khi một  địa chỉ gọi tổng quát (0000h) được nhận trong SSPSR. 
    0= địa chỉ gọi tổng quát bị cấm. 
Bit  6   ACKSTAT: bit trạng thái chấp  nhận  (chỉ ở chế độ phát chủ). 
    1=sự chấp nhận đã không được nhận từ tớ. 
    0=sự chấp nhận được nhận từ tớ. 
Bit 5  ACKDT: bit  dữ liệu chấp nhận (chỉ ở chế độ nhận chủ). 
     1=không chấp nhận. 
     0=chấp nhận. 
Chú ý: giá trị mà sẽ được phát khi người sử dụng khởi động chuỗi chấp nhận ở cuối 
việc thu. 
Bit 4   ACKEN: bit cho phép chuỗi chấp nhận (chỉ ở chế độ thu chủ). 
     1=khởi động chuỗi chấp nhận  trên chân SDA và SCL và phát bit dữ liệu ACKDT. 
     0=chuỗi chấp nhận rãnh rỗi. 
Bit 3  RCEN: bit cho phép nhận (chỉ ở chế độ chủ). 
   1=cho phép chế độ nhận  cho I2C. 
   0=nhận rãnh rỗi. 
Bit 2  PEN : bit cho phép điều kiện dừng (chỉ ở chế độ chủ). 
   1=khởi động điều kiện dừng trên chân SDA và SCL. Tự động bị xóa bởi phần mềm. 
   0=điều kiện dừng rãnh rỗi. 
Bit 1  RSEN: bit cho phép  điều kiện bắt đầu  lặp lại (chỉ ở chế độ chủ). 
   1= khởi động điều kiện bắt đầu lặp lại trên chân SDA và SCL. Tự động bị xóa bằng 
phần mềm. 
   0=điều kiện bắt đầu lặp lại rãnh rỗi. 
Bit 0   SEN: bit cho phép  kép dài/cho phép điều kiện bắt đầu. 
   Trong chế độ chủ: 
      1=khởi động điều kiện bắt đầu trên chân SDA và SCL. Tự động bị xóa bằng phần 
mềm. 
      0=điều kiện bắt đầu rãnh rỗi. 
    Trong chế độ tớ: 
       1=kéo dài clock (clock stretching) được cho phép cho cả  phát tớ và thu tớ (kéo dài 
được cho phép). 
       0=kéo dài clock được cho phép  chỉ cho phát tớ (PIC 16F87X ). 
b. Hoạt động 
c.Chế độ tớ. 
. Địa chỉ. 
.Thu. 
.Phát. 
d.Kéo dài clock. 
e.Hỗ trợ địa chỉ gọi tổng quát 
f.Chế độ chủ. 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 

GCEN   ACKSTAT  ACKDT  ACKEN    RCEN    PEN    ESEN     SEN 



 151

-Chuẩn bị bài mới. 
V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 8:  Bộ nhớ dữ liệu EEPROM. So sánh/Bắt giữ/Điều rộng xung. MSSP: 
SPI và I2C. 
1.Bộ nhớ dữ liệu EEPROM là gì? 
2. Thanh ghi EECON1, EECON2, EEADR, và EEDATA. 
3. Viết chương trình  đếm sự kiện số người đi vào toà nhà. Nút nhấn 1 minh họa quá 
trình đếm và 8 led  trên PORTB  hiển thị số đếm ở số nhị phân. Sử dụng bộ nhớ dữ liệu 
EEPROM. 

 
Hình: Mạch đếm nhấn nút.  
Mở rộng chương trình cho PIC 16F877A. 
4.So sánh và bắt giữ là gì? Trình bày So sánh và bắt giữ trong PIC 16F877A. 
5.Điều rộng xung PWM là gì? Trình bày PWM trong PIC 16F877A. 
6. Viết chương trình điều khiển chuyển mạch biến đổi dần ánh sáng đèn dùng PWM ở 
PIC 16F877A. 
7. MSSP là gì? Trình bày SPI và I2C. 
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VI. Rút kinh nghiệm: (về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
    Ngày ….tháng…..năm 2011                                      Ngày ….tháng…..năm 2011 
           Bộ môn                                                                       Giảng viên soạn 
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Bài  giảng số 9:   Thiết kế hệ vi xử lí và hệ phát triển  vi điều khiển ( Số tiết: 7) 
I.Ổn định lớp: 
……………………. 
II.Kiểm tra bài cũ: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

III.Tên bài giảng: : Thiết kế hệ vi xử lí và hệ phát triển  vi điều khiển 
III.1. Mục tiêu: 

         -Giới thiệu  phần cứng và kit phát triển: giải mã địa chỉ, thiết kế kit vi xử lí gồm 
kit đơn giản và kit mở rộng, PPI 8255, giao diện RS232C ,  . 
         - Một số ứng dụng. 
 

III.2. Đồ dung và phương tiện dạy học: 
-Phấn trắng, bảng, khăn, bút long, micro có dây(hay không dây), máy tính,  và đèn 
chiếu (hay máy chiếu). 
III.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo:  
Giáo trình Vi xử lí của trường Đại học công nghiệp Tp. HCM. 
D.W. Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 2006. 
Trương Trác, Chip  đơn 16C84 và ứng dụng của chúng. 
Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003. 
Tài liệu về vi điều khiển PIC của bọ môn Điện tử công nghiệp. 
Datasheet c ủa PIC 16F84 v à 16F877A. 
Website: http://www.microchip.com/ 
               http://www.alldatasheet.com/ 
Myke Predko, Programming and customizing the PIC microcontroller, 3rd edition, 
Tab Electronics, McGrawHill, 2008(Ebook). 
Douglass V.Hall, Microprocessors and interfacing: Programming and Hardware, 2nd 
ed., Macmillan/McGraw-Hill, 1992. 
 
 
III.4.Nội dung bài giảng: 
Nội dung chi tiết : xem bài giảng  chi tiết. 
Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, nêu vấn đề và đàm thoại trao đổi với sinh 
viên. 

 
 
Chương 9: Thiết kế hệ vi xử lí và hệ phát triển  vi điều khiển 

9.1. GIAÛI MAÕ ÑÒA CHÆ 

9.1.1.Boä nhôù :  
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Moät vi maïch nhôù thöôøng coù caáu truùc tieâu bieåu sau : 
Tín hieäu       Tín hieäu döõ lieäu  
Ñòa chæ 
 
 
 
          /WR 
 
 
 
      Choïn chip     /RD 

Sô ñoà khoái moät vi maïch nhôù 
• Nhoùm tín hieäu ñòa chæ (A1-Am): cho pheùp xaùc ñònh oâ nhôù caàn truy xuaát 
Ví duï : eprom 2716 coù 11 ñöôøng ñòa chæ töø A0-A10, neân dung löôïng boä nhôù 211= 
2x210=2KB 
• Nhoùm tín hieäu döõ lieäu cho pheùpboä nhôù trao ñoåi thoâng tin vôùi beân ngoaøi (D0-Dn) 
• Tín hieäu /CS (chip select) : cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp boä nhôù hoaït ñoäng, 

thöôøng /CS ñöôïc noái vôùi ngoõ ra cuûa maïch giaûi maõ ñòa chæ. 
/CS=0 : boä nhôù hoaït ñoäng , coù theå ñoïc ghi 
/CS=1 : boä nhôù khoâng  hoaït ñoäng , khoâng theå ñoïc ghi 
• Tín hieäu /WE (write enable) : tín hieäu vaøo tích cöïc möùc thaáp, /WE laø tín hieäu 

ñieàu khieån ghi boä nhôù. 
Neáu /CS=0 vaø /WE=0 : thoâng tin ôû D0-Dn ñöôïc löu vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ xaùc ñònh bôûi 
A0-Am 
• Tín hieäu /OE (output enable) :tín hieäu vaøo, tích cöïc möùc thaáp laø tín hieäu ñieàu 

khieån ñoïc boä nhôù 
Neáu /CS=0 vaø /OE=0 thì noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ xaùc ñònh bôûi A0-Am xuaát hieän ôû 
data bus D0-Dn 
Giôùi thieäu moät soá boä nhôù thöôøng duøng : 

EPROM : caùc boä nhôù eprom thoâng duïng toàn taïi döôùi kieåu maïch khaùc nhau hoaëc 
27xx. Coù caùc loaïi maïch sau : 
2708 = 1Kx8 bit 2764 = 8Kx8 bit 
2716 = 2Kx8bit 27128 = 16Kx8 bit 
2732 = 4Kx8bit 27256 = 32Kx8 bit 
Boä nhôù Ram tónh : TMS 4016 (2Kx8 bit), 6116 (2Kx8 bits) 
Boä nhôù Ram ñoäng : TMS 4464 (64Kx4 bit) 
EPROM 2716 / 2732: 

Baûng hoaït ñoäng 
Giaûn ñoà thôøi gian chu kyø ñoïc ROM  
Giaûn ñoà thôøi gian laäp trình cho eprom 2716 

RAM 6116 : 
Baûng hoaït ñoäng cuûa ram 6116 
Giaûn ñoà thôøi gian chu kyø ñoïc ram 6116 
Giaûn ñoà thôøi gian chu kyø ghi ram 

A0         D0   
A1         D1 
A2         D2 
 
Am   Dn 
WE 
 
CS        OE 
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9.1.2.Giaûi maõ ñòa chæ  : 
Moãi vi maïch nhôù ñoái vôùi CPU caàn ñöôïc CPU xaùc ñònh chính xaùc khi thöïc hieän 

thao taùc ñoïc ghi, do ñoù moãi vi maïch nhôù phaûi coù 1 vuøng ñòa chæ rieâng bieät naèm trong 
khoâng gian ñòa chæ toång theå cuûa boä nhôù. 

Vieäc gaùn ñòa chæ cuï theå cho maïch nhôù ñöôïc thöïc hieän nhôø 1 xung choïn chip 
laáy töø maïch giaûi maõ ñòa chæ.  

Maïch giaûi maõ ñòa chæ laø maïch cho pheùp xaùc ñònh vuøng ñòa chæ cuûa caùc thieát bò 
nhôù hay ngoïai vi trong baûn ñoà ñòa chæ cuûa vi xöû lyù. 

Veà nguyeân taéc, moät boä giaûi maõ ñòa chæ coù caáu taïo nhö sau : 
 
 Tín hieäu ñòa     CS1 
    chæ      CS2 
 
 Tín hieäu     CSn 
 ñieàu khieån 
 
 Ñaàu vaøo cuûa maïch giaûi maõ ñòa chæ laø caùc tín hieäu ñòa chæ vaø caùc tín hieäu ñieàu 
khieån, caùc tín hieäu ñòa chæ goàm caùc bit ñòa chæ coù quan heä nhaát ñònh vôùi chip select 
(CS), tín hieäu ñieàu khieån thöôøng laø tín hieäu IO/M ñeå giuùp CPU phaân bieät boä nhôù hay 
ngoaïi vi. 
Baûn ñoà boä nhôù : cho pheùp phaân chia taàm ñòa chæ ROM, RAM , I/O, ngaét. Döïa vaøo 
baûn ñoà naøy ta xaây döïng maïch giaûi maõ ñòa chæ. 
Toå chöùc boä nhôù: tæ leä ROM/RAM coù theå laø ½, 1/3, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, vv… 
Ví duï : Choïn boä nhôù 32 KB goàm 8 KB ROM vaø 24 KB RAM, thò tröôøng chæ coù 8Kx8 
bit. 
 
 
A0   0000h     0000h 
 
A12   1FFFh 
A0   0000h     1FFFh 
        2000h 
A12   1FFFh 
A0   0000h     3FFFh 
        4000h 
A12   1FFFh 
A0   0000h     5FFFh 
        6000h 
A12   1FFFh      

7FFFh 
 
 
                Baûn ñoà boä nhôù 
  Coù 2 phöông phaùp giaûi maõ ñòa chæ : 

Maïch giaûi 
maõ ñòa 
chæ  

ROM 

RAM
1  

RAM
2 

RAM
3 

ROM 8k 
 
 
 
RAM 1 
8k 
 
RAM 2 
8k 
 
 
RAM 3 
8k 
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1-Giaûi maõ toaøn phaàn ( full address decoding) : Moãi ngoaïi vi ñöôïc gaùn cho moät ñòa chæ  
duy nhaát. Taát caû  caùc bit ñòa chæ  ñöôïc duøng  ñeå ñònh nghóa  vò trí ñöôïc  tham chieáu. 
2- Giaûi maõ moät phaàn (partial address decoding): Khoâng phaûi taát caû caùc bit ñöôïc duøng 
cho vieäc giaûi maõ ñòa chæ. Caùc ngoaïi vi coù theå ñaùp öùng  cho treân moät ñòa chæ. Phöông 
phaùp laøm giaûm ñoä phöùc taïp trong maïch giaûi maõ ñòa chæ. Thoâng thöôøng caùc heä thoáng 
nhoû söû duïng giaûi maõ moät phaàn. 

Maïch giaûi maõ ñaày ñuû giaûi maõ cho taát caû caùc ñöôøng ñòa chæ, moãi oâ nhôù coù duy 
nhaát 1 ñòa chæ. Caùch giaûi maõ naøy ñöôïc duøng trong heäthoáng hoaøn chænh. Ví duï : maùy 
tính coù RAM 256KB nhöng ñöôïc giaûi maõ ñaày ñuû 1MB ñeå khi caàn coù theå laép theâmboä 
nhôù vaøo. 

Maïch giaûi maõ khoâng ñaày ñuû laø maïch giaûi maõ boû qua moät soá ñöôøng ñòa chæ 
cao, moät oâ nhôù coù nhieàu ñòa chæ(veà maët logic), nhöng khoâng theå coù 1 ñòa chæ choïn 
nhieàu oâ nhôù trong maïch giaûi maõ. Maïch giaûi maõ phaûi mang tính kinh teá vaø khaû thi. 
1.Giaûi maõ ñòa chæ  baèng  coång logic : 
Ví duï : Haõy giaûi maõ ñòa chæ sao cho eprom 2764 coù ñòa chæ laø  A000h-BFFFh 
A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 
 1     0      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   A000h 
. . . . . . . 
 
 1     0      1      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   BFFFh 
ñòa chæ khoâng thay ñoåi            ñòa chæ thay ñoåi theotöøng IC nhôù 
   ñöa vaøo maïch giaûi maõ         ñöa vaøo IC nhôù  
 
 
 
   address bus cuûa       data bus cuûa 16F877A  
    16F877A 
 
 A13 
 A14   LS00  
         CS        GND 
 A15 
 Maïch giaûi maõ ñôn giaûn duøng coång NAND, ñòa chæ A000h-BFFFh 
Trong maïch giaûi maõ ñôn giaûn cho eprom naøy, xung chip select seõ taùc ñoäng khi ta ñoïc 
ñòa chæ A000h -> BFFFh, 3 bit ñòa chæ phaàn cao A13=0, A14=0 vaø A15 =1 ñöôïc ñöa 
vaøo coång NAND ñeå taïo xung choïn vuøng nhôù 8KB, ñaët taïi ñòa chæ cao trong khoâng 
gian ñòa chæ cuûa PIC 16F877A. Moãi oâ nhôù cuï theå cuûa vi maïch nhôù eprom 2764 seõ do 
caùc bit thaáp coøn laïiA0-A12 choïn ra. 
 
 
 
 
 
 

A0-A12 
 
EPROM 
2764 
 
CE    OE   
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2. Giaûi  maõ ñòa chæ baèng maïch  giaûi maõ (decoder)  vaø caùc coång logic: 
Vi maïch 74LS138 : giaûi maõ 3 8 

  Choïn          caùc ñaàu ra cuûa maïch giaûi maõ  
       ñaàu vaøo 
 
 caùc ñaàu vaøo  
 cho pheùp 
 
 
 
74LS139: 2 boä giaûi maõ 2  4 
Ñoái vôùi heä PIC 16F877A neáu ta muoán keát noái nhieàu EPROM vaø/ hoaëc nhieàu RAM  
thì caán phaûi coù maïch giaûi maõ ñòa chæ. Thí duï  neáu ta söû duïng  caùc EPROM 8KB vaø 
RAM 8KB  thì bus ñòa chæ  phaûi ñöôïc giaûi maõ  ñeå choïn caùc IC nhôù  theo caùc vuøng 8K 
: 0000H-1FFFH, 2000H-3FFFH,vv.. 
Thöôøng ngöôøi ta duøng IC giaûi maõ 74LS138 vôùi caùc ngoõ ra cuûa noù  noái vôùi caùc ngoõ 
vaøo choïn chip treân caùc IC nhôù. Hình 2. 13 minh hoïa heä thoáng söû duïng  caùc EPROM 
8KB 2764 vaø caùc RAM 8KB 6264. Chuù yù laø  do coù caùc ñöôøng  cho pheùp rieâng ( /RD 
vaø /WR cho boä nhôù döõ lieäu) neân 16F877A coù theå truy caäp ñeán 64KB cho moãi 
EPROM vaø RAM.  
Ví duï : Giaû thieát trong heä PIC 16F877A ta caàn ghi boä nhôù 64 KB cho caùc vi maïch 
nhôù eprom 8KB(8xIC 2764). Haõy thieát keá maïch giaûi maõ duøng IC 74LS138 ñeå thöïc 
hieän. 
A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 
 0     0      0      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0000h 
 0     0      0      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0001h 
. . . . . . . 
 
  0     0      0      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  1FFFh 
  0     0      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2000h 
  0     0      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  2001h 
. . . . . . . 
 
  0     0      1      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  3FFFh 
………. 
……… 
  1     1      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   E000h 
  1     1      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   E001h 
. . . . . . . 
 
  1     1      1      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   FFFFh 
khoâng ñoåi      thay ñoåi theo töøng IC nhôù eprom 2764 
      A0-A12 
Sô ñoà maïch giaûi maõ ñòa chæ : 

A       /Y0 
B       /Y1 
C                 
74LS138 
G2a 
G2b 
G1     /Y7 
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             A0-A12 
                D0-D7 
         A13   CS 1       0v 
   A14     CS ROM 2 
   A15 
               caùc chaân choïn chip cho 7 IC eprom2764           
                      
 
                                  +5V                                 CS ROM 8 : FE000h-FFFFFh 
          

Hình 2.13a 
Ví duï : Giaû thieát trong heä PIC 16F877A ta caàn ñoïc ghi boä nhôù 64 KB cho caùc vi maïch 
nhôù RAM 8KB(8xIC 6264). Haõy thieát keá maïch giaûi maõ duøng IC 74LS138 ñeå thöïc 
hieän. 
 
A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 
 0     0      0      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0000h 
 0     0      0      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0001h 
. . . . . . . 
 
  0     0      0      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  1FFFh 
  0     0      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2000h 
  0     0      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  2001h 
. . . . . . . 
 
  0     0      1      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  3FFFh 
………. 
……… 
  1     1      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   E000h 
  1     1      1      0     0     0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   E001h 
. . . . . . . 
 
  1     1      1      1     1     1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   FFFFh 
khoâng ñoåi      thay ñoåi theo töøng IC nhôù RAM 6264 
      A0-A12 
 
 
 
 
 
 
 
Sô ñoà maïch giaûi maõ ñòa chæ : 

A        Y0  
B        Y1 
C    
74LS138 
G2a 
G2b 
 
G1     Y7 

A0-A12 
D0-D7 
OE 
 
EPROM1 
2764 8K
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             A0-A12 
                D0-D7 
         A13   CS 1      RD 
   A14     CS 2     WR 
   A15 
               caùc chaân choïn chip cho 7 IC  RAM 6264           
                      
 
                                  +5V                                 CS RAM 8 : FE000h-FFFFFh 
          

Hình 2.13b 
Ví duï : Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ 12KB boä nhôù , trong ñoù 1 ROM 2KB + 1 
SRAM 4KB + 3 SRAM 2KB 
 
Baûn ñoà boä nhôù :    0000h 2FFFh 
0000h 
 
07FFh     A11            CSrom 
0800h     A12            CSram1 
     A13             CSram2  
0FFFh     A14             CSram 3  
1000h     A15                
                 CSram4 
17FFh        +5V   
1800h 
 
1FFFh 
2000h 
 
2FFFh 
 
9.2. Thieát keá kit vi xöû lyù 
   
9.2.1.Thieát bò phaùt trieån  duøng vi xöû lyù: 
Ta trình baøy vaøi phöông phaùp  phaùt trieån vaø hieäu chænh chöông trình  tröôùc khi naïp  
noù vaøo PROM. 
Phaân phoái boä nhôù ñieån hình cuûa maùy vi tính thoâng thöôøng (hình 1) 
Phaân phoái boä nhôù  trong thieát bò phaùt trieån duøng maùy vi tính cho treân hình 2. 
 
 
 
 

A        Y0  
B        Y1 
C    
74LS138 
G2a 
G2b 
 
G1     Y7 

A0-A12 
D0-D7 
OE 
WE 
RAM 1 
6264 8K

ROM 2K 
 
 
RAM 1, 
2K 
 
 
RAM 2, 
2K 
 
RAM 3, 
2K 
 
 
RAM 4, 
4K 

A       /Y0 
B       /Y1 
C       /Y2    
G2a   /Y3 
G2b   /Y4    
         /Y5 
G1     /Y6 
          /Y7 
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            Ñòa chæ                                           Boä nhôù 
             FFFFH 
 
Khôûi ñoäng laïi 
 
 
 
 
 
 
Con troû ngaên xeáp 
 
 
           0000H 
 
 

Hình 1 : Maùy vi tính thoâng thöôøng 
 
Heä thoáng monitor bao goàm 1 vuøng  ROM ñeå chöùa chöông trình service, moät vuøng 
RAM ñeå chöùa taïm thôøi  thoâng tin  vaø chöông trình vaøo/ra. Thaønh phaàn  quan troïng 
nhaát cuûa chöông trình höôùng daãn laø chöông trình vaøo ra thoâng tin. 
+ Chöông trình vaøo. 
+ Chöông trình ñoïc. 
+ Chæ thò noäi dung oâ nhôù 
+Ghi soá lieäu vaøo oâ nhôù. 
Phaân phoái boä nhôù  trong thieát bò phaùt trieån duøng maùy vi tính cho treân hình 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ñòa chæ                                           Boä nhôù 

Ñòa chæ khôûi ñoäng laïi
Ñòa chæ ngaét 
Chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng (PROM) 
 
. 
. 
. 
Thieát bò vaøo ra cuûa ngöôøi söû duïng 
Ngaên xeáp cuûa ngöôøi söû duïng 
 
Soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng 
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             FFFFH 
 
 
 
 
Khôûi ñoäng laïi 
 
 
 
 
Khôûi ñoäng laïi Monitor 
 
Con troû ngaên xeápcuûa 
Monitor 
 
 
 
Con troû ngaên xeáp 
 
 
           0000H 
 

Hình 2 : Thieát bò phaùt trieån duøng maùy vi tính 
 
 
 
 

Hình 3 :Chæ thò sau khi goïi ñòa chæ oâ nhôù FC00H vaø ñöa vaøo soá 8E 
9.1.2. Heä thoáng phaùt trieån vi xöû lyù: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4: Caáu truùc cuûa moät heä phaùt trieån 
 
Ngoân ngöõ Assembly vaø trình bieân dòch Assembler: MPLAB, CCS C 

F     C     0      0 8      E 

Boä nhôù 
ñóa

Thieát bò phaùt trieån 
duøng maùy vi tínhVaøo ra 

Maùy laäp trình ñeå 
naïp chöông trình 
vaøo rom 

Ñòa chæ khôûi ñoäng laïi
Chuyeån maïch 
 
Ñòa chæ ngaét 
------------------------------------------------- 
Chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng (RAM) 
 
. 
. 
. 
Chöông trình höôùng daãn (Monitor ROM) 
Ngaên xeáp cuûa monitor 
RAM cuûa monitor 
Vaøo ra cuûa monitor 
 
Thieát bò vaøo ra cuûa ngöôøi söû duïng 
Ngaên xeáp cuûa ngöôøi söû duïng 
 
Soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng (RAM)
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 Kit vi xöû lyù ñôn giaûn 
Maïch ñieän toái thieåu duøng vôùi PIC 16F877A 
 

 
 

Hình 5: Heä thoáng toái thieåu 
 Kit vi xöû lyù môû roäng 
Moät ví duï thieát keá kit vi xöû lyù: goàm CPU 16F877A, EPROM 8KB, RAM 8KB coù 
taàm ñòa chæ , 8255 
ROM : 0000H-1FFFH, RAM : 2000H-3FFFH 
8255: 4000h-5FFFh (chỉ dung 4000h-4003h) 
Phöông phaùp thieát keá : 
1/ Thieát keá maïch nguoàn 
2/Thieát keá clock 
3/Maïch Reset 
4/Thieát keá maïch giaûi maõ 
5/Sô ñoà kit vi xöû lyù 
3.1.3.Sơ đồ Kit vi điều khiển: 
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Hình 6: Hệ phát triển vi điều khiển PIC 16F877A. 

(Tham khảo: Sạp N6 , chợ Điện tử Nhật Tảo, Nguyễn Kim,  Quận 10, Tp. HCM). 

Kit ph át tri ển c ủa t ác gi ả D. W. Smith t ại website: http://www.slelectrotech.com/. 
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Hình 7 : Kit phát triển vi điều khiển  PIC (Tham khảo trong sách [1]). 

9.3. PPI 8255 
8255 coù 3 coång song song A, B, C, moãi coång 8 bit, thöôøng ñöôïc chia ra : 

A : 8 bit , PA0-PA7 
B : 8 bit , PB0-PB7 
CL : 4 bit , PC0-PC3 
CH : 4 bit, PC4-PC7 
Coù 3 mode (cheá ñoä hoaït ñoäng ) 
-mode 0 : xuaát nhaäp ñôn giaûn          duøng A,B,C 
-mode 1 : xuaát nhaäp coù ñieàu kieän 
-mode 2: laø bus 2 chieàu (duøng A) 

 
9.3.1.Toång quaùt : Caáu truùc khoái cuûa 8255 

                      a.Boä ñeäm truyeàn döõ lieäu : boä ñeäm 8 bit, 2 chieàu , 3 traïng thaùi duøng ñeå 
giao tieáp 8255 vôùi CPU. Döõ kieän ñöôïc phaùt hay nhaän bôûi boä ñeäm khi thöïc hieän leänh 
IN, OUT bôûi CPU. Caùc töø ñieàu khieån cuõng truyeàn qua döõ kieän 
                      b.Phaàn kieåm soaùt ñoïc/ghi : chöùc naêng cuûa khoái naøy laø kieåm soaùt taát caû 
caùc söï truyeàn ñaït beân trong vaø ngoaøi cuûa töø ñieàu khieån vaø döõ kieän. Noù nhaän ngoõ vaøo 
töø tuyeán ñòa chæ vaø ñieàu khieån cuûa CPU, phaùt ra caùc leänh caàn thieát cho caû 2 nhoùm 
ñieàu khieån A vaø B. 
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/CS : ngoõ vaøo =0  cho pheùp truyeàn tin giöõa 8255 vaø CPU 
//RD: =0 cho pheùp 8255 gôûi döõ kieän ñeán CPU treân tuyeán döõ kieän chuû yeáu laø cho 
pheùp CPU ñoïc döõ kieän töø 8255 
WR : =0 CPU xuaát töø ñieàu khieån hay döõ lieäu ra 8255 
A0 vaø A1 : ñeå choïn coång A,B,C 

A1    A0        choïn cöûa 
0         0           port a 
0         1           port b 
1         0           port c 
1         1           töø ñieàu khieån 

RESET : =1 xoùa taát caû caùc thanh ghi beân trong goàm thanh ghi ñieàu khieån vaø caùc coång 
A,B,C ôû mode nhaän. 

c.Ñieàu khieån nhoùm A vaø B 
Caáu hình hoaït ñoäng cuûa moãi nhoùm ñöôïc laäp trình bôûi phaàn meàm, chuû yeáu laø, 

CPU xuaát töø ñieàu khieån ñeán 8255. Töø ñieàu khieån goàm caùc thoâng tin nhö cheá ñoä 
(mode), bit set, bit reset, vv… seõ khôûi ñoäng caáu hình hoaït ñoäng cuûa 8255. 

Thanh ghi töø ñieàu khieån chæ coù theå vieát vaøo maø khoâng theå ñoïc ra. 
 

d.Caùc cöûa (port) A, B, C :  
8255 goàm 3 coång A, B, C. Moãi coång goàm 8 bit. Caùc coång naøy coù theå laäp trình 

bôûi phaàn meàm ñeå coù theå hoaït ñoäng ôû cheá ñoä thích hôïp. 
Coång A : goàm boä ñeäm, caøi ngoõ ra 8 bit vaø caøi ngoõ vaøo 8 bit. 
Coång B : goàm boä ñeäm, caøi ngoõ ra 8 bit vaø caøi ngoõ vaøo 8 bit. 
Coång C : ñeäm vaø caøi ngoõ ra 8 bit vaø ñeäm 8 bit  ngoõ vaøo (khoâng caøi). 
Cöûa C coù theå chia laøm 2 phaàn, moãi phaàn 4 bits cho ñieàu khieån mode. 
Moãi phaàn ñöôïc duøng keát hôïp vôùi cöûa A hay B ñeå taïo neân caùc tín hieäu ñieàu 

khieån. 
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          PA0-PA7 
 
 
 
 
 
             PC4-PC7 

D0-D7 
 
 
 
           PPC0-PC3 

Giao  RD 
Tieáp    WR 

 

A1 
A0 

Reset                                    PB0-PB7 
          CS 
 
 
 
        
  Hình 8: Sô ñoà khoái cuûa 8255 

Baûng laøm vieäc cuûa 8255 
 A1   A0     /RD     /WR     /CS         Hoaït ñoäng 
Nhaäp    0      0        0          1         0             A       data bus 
             0      1        0          1         0             B       data bus 
             1      0        0          1         0             C       data bus 
Xuaát    0      0        1           0         0            data bus      A 
             0     1         1          0         0            data bus          B 
             1      0        1          0         0            data bus       C 
             1      1        1          0         0            data bus      töø ñieàu khieån 
             1      1        0          1         0                toång trôû cao  
             x      x        x          x         1                cuûa data bus 

9.3.2.Moâ taû chi tieát 
a.Laäp trình xuaát nhaäp ñeå choïn cheá ñoä (Mode) :  
Coù ba cheá ñoä hoaït ñoäng cô baûn thieát laäp do phaàn meàm : 

Ñeäm döõ  
lieäu 

Ñieàu khieån 
ñoïc ghi 

Ñieàu 
khieån 
nhoùm 1 
(group A) 

Ñieàu 
khieån 
nhoùm 2 
(group B) 

Port 
A 

CH 

CL 

Port 
B 
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Mode 0 : vaøo ra cô baûn 
Mode 1 : vaøo ra baét tay (chæ cho pheùp 1 trong 2 chieàu) 
Mode 2: truyeàn döõ lieäu 2 chieàu 
Khi reset, taát caû caùc coång ñöôïc thieát laäp ôû cheá ñoä nhaäp (input), töùc laø caû 24 

ñöôøng ñeàu ôû 3 traïng thaùi.Sau khi reset, 8255 coù theå duy trì ôû cheá ñoä nhaäp maø khoâng 
caàn khôûi ñoäng gì theâm. Trong khi thöïc hieän chöông trình heä thoáng, coù theå choïn baát kì 
mode naøo baèng caùch xuaát ñeán 8255 töø ñieàu khieån. Ñieàu naøy cho pheùp chæ  caàn 1 8255 
maø coù theå phuïc vuï nhieàu kieåu thieát bò ngoaïi vi. 

Caùc cheá ñoä cuûa coång A vaø B coù theå ñònh nghóa rieâng bieät. Coøn coång C ñöôïc 
chia laøm 2 phaàn cho 2 nhoùm tuøy yeâu caàu ñònh nghóa cheá ñoä coång A vaø B. Ta coù töø 
ñieàu khieån cho 8255 nhö sau : 
Control word : 
 
 D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0 
       Nhoùm B 
 Mode set flag            Port C            1 : in  
1=         (phaàn thaáp)    0 : out 
active 
            port B  1 : in  
              0 : out  
     Choïn cheá ñoä   0 : mode 0 
       1 : mode 1 
        Nhoùm A 
      Port C (phaàn cao) :  1 : in 
                  0 : out 
   port A : 1 : in  
      0 : out         

       Choïn mode   00 : mode 0 
         01 : mode 1 
         1x : mode 2 
Ví duï : 8255 ôû mode 0, port A laø nhaäp, port B,C xuaát. 
Töø ñieàu khieån : 100100002= 90h 
Khi CS=0 8255 ñöôïc choïn thì port A coù ñòa chæ 300h 

  Port B coù ñòa chæ 301h 
      Port C coù ñòa chæ 302h 
      Töø ñieàu khieån : 303h 
Leänh xuaát nhaäp : 
 Out &h303, &h90 ; xuaát  90h ra töø ñieàu khieån 
 Out &h301, &hFF ; xuaát FFh ra coång B 
 Inp (&h300) ; nhaäp soá lieäu töø coång A 
 Mov dx, 301h 
 Out dx, 0ffh 
 Mov dx, 300h 
 In ax, dx 
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b.Ñaëc tính xoùa/thieát laäp bit cho cöûa C khi noù duøng laøm tín hieäu traïng 
thaùi/ñieàu khieån cho cöûa A/B : 

Ta duøng leänh OUT xuaát ra töø ñieàu khieån trong ñoù bit D7=0 
Khi choïn mode 2 cho port A, caùc bit D3, D4, D5 khoâng coøn yù nghóa nöõa. Luùc 

ñoù port A laø 2 chieàu, coøn phaàn cao cuûa C seõ laøm tín hieäu ñieàu khieån vaø traïng thaùi cho 
port A 

ÔÛ mode 1 : CH ñieàu khieån coång A, coøn CL ñieàu khieån coång B. Khi giao tieáp 
thieát bò ngoaïi vi, coång C laøm vieäc ôû cheá ñoä daïng bit. 
Bit set vaø reset flag, phaàn coøn laïi cuûa töø ñieàu khieån coù yù nghóa nhö sau : 
 
 
 
                    X       x       x                                   Bit set/reset 
Bit set/reset flag     0 : reset 
0=active      1 : reset 
 
               Bit select 
             0  1   0  1  0  1  0  1 
             0   0  1  1  0  0  1  1 
             0   0  0  0  1  1  1  1 
 

Moãi laàn xuaát ra 1 töø ñieàu khieån ñeán 8255 vôùi D7=0, chæ taùc ñoäng ñeán chæ 1 bit 
cuûa port C( ñöôïc choïn bôûi bit select) 
 

c.Chöùc naêng kieåm soaùt ngaét quaõng 
Khi 8255 ñöôïc laäp trình ôû mode 1 hay 2, caùc tín hieäu ñieàu khieån ñöôïc cung 

caápcoù theå ñöôïc duøng ñeå yeâu caàu ngaét quaûng CPU. Tín hieäu yeâu caàu ngaét quaûng phaùt 
ra töø port C coù theå bò caám hay cho pheùpbaèng caùch set hay reset flip-flop INTE töông 
öùng, duøng chöùc naêng set/reset bit cuûa port C. 

Chöùc naêng naøy cho pheùp CPU caám hay cho pheùp caùc thieát bò I/O ñaõ xaùc ñònh 
ngaét quaûng CPU maø khoâng laøm aûnh höôûng caùc thieát bò khaùc trong caáu truùc ngaét 
quaûng. 

9.3.3.Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng 
a.Mode 0 : Vaøo/ra cô baûn , ñôn giaûn 
Khoâng coù baét tay, döõ lieäu ñöôïc ghi vaø ñoïc 1 caùch ñôn giaûn ñeán hay töø 1 cöûa 

ñaõ chæ ra. 
Caùc ñaëc tính cô baûn ôû mode 0 : 

.2 coång 8 bit vaø 2 coång 4 bit 

.Baát kì coång naøo cuõng coù theå laø ra hay vaøo 

.Ngoõ ra ñöôïc caøi 

.Cho pheùp 16 daïng vaøo/ra ôû mode 
Ví duï : töø ñieàu khieån 83h xaùc ñònh port A ra, B vaøo 
Phaàn cao cuûa C : ra, phaàn thaáp cuûa C : vaøo 

b.Mode 1 : Vaøo/ra coù baét tay, duøng cho port A, port B 

D7      D6   D5   D4    D3      D2     D1   D0
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ÔÛ mode 1, coång A vaø B duøng nhöõng ñöôøng ôû cöûa C ñeå phaùt hay nhaän caùc tín 
hieäu baét tay. A vaø B xuaát nhaäp coù ñieàu kieän. 

*ÔÛ cheá ñoä nhaäp : 
-STB (strobe input) ngoõ vaøo, =0 :caøi döõ lieäu vaøo 8255 
-IBF (input buffer full) ngoõ ra, =1 :ñaõ coù döõ lieäu, thoâng baùo cho bieát vuøng ñeäm ñaõ 
ñaày. Noùi caùch khaùc, möùc thaáp cuûa STB seõ thieát laäp IBF=1, vaø IBF bò xoùa bôûi caïnh 
leân cuûa RD. 
-INTR (interrupt request) :ngoõ ra = 1 ñeå yeâu caàu ngaét quaûng 
CPU.INTR ñöôïc set bôûi STb=1 vaø IBF=1, INTE=1 
-INTR bò reset bôûi caïnh xuoáng cuûa RD 
-INTE A kieåm soaùt bôûi bit set/reset PC4 
-INTE B kieåm soaùt bôûi bit set/reset PC2 
*Coång B : STBB=PC2 (input) 

    IBF = PC1 

 INTR = PC0 
       INTEB = PC2 (output) 
 
 
 Coång A          PA0-PA7 
       
         STBa 
         IBF 
 
 
         INTR a     veà CPU 
      RD        I/O 
 
 INTE a=PC4 (xoaù/laäp bit) 
 
*ÔÛ cheá ñoä xuaát : 
-OBF (output buffer full) :ngoõ ra, =0 ñaõ coù döõ lieäu(ñöôïc set bôûi  caïnh leân cuûa xung 
WR töø CPU)     baùo laø CPU vöøa xuaát 1 byte ra coång ñoù, vaø bò reset bôûi ACK=0 do 
ngoaïi vi (töùc laø ôû möùc khoâng tích cöïc) 
-ACK (Acknowledge input) :=0 ñaõ laáy döõ lieäu, thoâng baùo cho 8255 bieát thoâng tin töø 
A hay B ñaõ nhaän bôûi ngoaïi vi. 
-INTR (interrupt request) : möùc 1 ôû ngoõ ra duøng ñeå yeâu caàu ngaét quaûng CPU khi 
ngoaïi vi ñaõ nhaän döõ lieäu phaùt bôûi CPU. 
INTR ñöôïc set bôûi ACK=1 vaø OBF=1, INTE=1 
-INTR bò xoùa bôûi caïnh xuoáng cuûa xung WR 
-INTE A kieåm soaùt bôûi bit set/reset PC6 
-INTE B kieåm soaùt bôûi bit set/reset PC2 
*Coång B : OBFB=PC1  

INTEA          
            PC4 

PC5 
 
 
 
 PC3   
 
        PC6,7
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 ACK = PC2 

 INTR = PC0 
       INTEB = PC2  
 
  Coång A 
 PA0-PA7 
 
              OBFa 
              ACKa  
 
 
                 INTR a 
            WR                     I/O 
 
   INTE a =PC6 (xoaù / laäp bit) 

c.Mode 2 : Xuaát nhaäp tuyeán 2 chieàu, baét tay 
Caùc ñaëc tính cô baûn cuûa mode 2: 

.  Chæ duøng cho nhoùm A 

. 1 cöûa 2 chieàu 8 bit (A) vaø 1 coång ñieàu khieån 5 bit (C) cho coång A 

. Caû ra/vaøo ñeàu coù caøi 
  Coång A    PA0-PA7 
       INTRa 
       OBFa 
       ACKa 
 
 
   WR    STBa 
   RD    IBFa 
 
Töø ñieàu khieån : 
 
  
 
      PC2-0   0 :in  
        1 : out     
     Port B   0: in 
       1 : out  
         Group B  Mode 
       0 : mode 0 
       1 : mode 1 

Ñònh nghóa caùc tín hieäu ñieàu khieån xuaát nhaäp 2 chieàu : 
*INTR (interrupt request) 

Möùc 1 ôû ngoõ ra naøy baùo cho CPU bieát yeâu caàu ngaét quaûng cho pheùp nhaäp hay 
xuaát (chung) 

PA0-PA7        

         PC7     

   INTEa 
            PC6 
 
 
            PC3 
  

PC4 5

PA0-PA7   
         PC3 

PC7 
INTE1PC6    
 
 
 PC4 
  INTE2

PC5

1     1  x      x     x 1/0   1/0  1/0  
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*Pheùp xuaát : 
-OBF (output buffer ful) output 

OBF xuoáng 0 ñeå baùo cho ngoaïi vi bieát CPU ñaõ ghi döõ lieäu ra cöûa A 
-ACK (acknowledge) input 

Möùc 0 töø ngoaïi vi cho pheùp boä ñeäm ra 3 traïng thaùi cuûa cöûa A môû ñeå phaùt döõ 
lieäu, ngöôïc laïi, boä ñeäm ra ôû 3 traïng thaùi 
-INTE 1 (INTE F-F lieân quan vôùi OBF) 

Kieåm soaùt bôûi bit set/reset  PC6 
*Pheùp nhaäp : 

-STB : möùc thaáp ôû ngoõ vaøo naøy caøi data vaøo maïch caøi ngoõ nhaäp 
-IBF (input buffer full) output 

Möùc 1 thoâng baùo cho CPU bieát döõ lieäu ñaõ naïp vaøo maïch caøi nhaäp 
-INTE 2 (lieân quan vôùi IBF) 

Kieåm soaùt bôûi bit set/reset PC4 
Keát hôïp mode 2 vaø caùc mode khaùc : 

Mode 2 vaø mode 0 (in)   : töø ñieàu khieån  : 1 1 x x x 0 1 1/0 
Mode 2 vaø mode 0 (out)   : töø ñieàu khieån  : 1 1 x x x 0 0 1/0 
Mode 2 vaø mode 1 (in)   : töø ñieàu khieån  : 1 1 x x x 1 1 x 
Mode 2 vaø mode 1 (out)   : töø ñieàu khieån  : 1 1 x x x 1 0 x 

Söï keát hôïp caùc mode ñaëc bieät : 
Coù 1 soá toå hôïp caùc mode maø khoâng phaûi taát caû cöûa C ñeàu duøng laøm ñieàu 

khieån hay traïng thaùi. Caùc bit coøn laïi ñöôïc duøng nhö sau : 
Neáu laäp trình laø ngoõ vaøo : 

Taát caû caùc ngoõ vaøo ñöôïc truy xuaát qua pheùp ñoïc cöûa C bình thöôøng 
Neáu laäp trình laø ngoõ ra : 

Caùc bit ôû phaàn cao cöûa C (C4-C7) phaûi ñöôïc truy xuaát rieâng reõ duøng chöùc 
naêng bit set/reset 

Caùc bit ôû phaàn thaáp cöûa C(C0-C3) coù theå truy xuaát duøng chöùc naêng bit 
set/reset nhö nhoùm 3 baèng caùch ghi ra cöûa C 
Ñoïc traïng thaùi port C : 

ÔÛ mode 0, port C truyeàn döõ lieäu ñeán hay töø ngoaïi vi khi 8255 ñöôïc laäp trình ôû 
mode 1 hay mode 2, cöûa C trôû neân caùc tín hieäu ñieàu khieån baét tay cho port A hay B 
Ñoïc noäi dung cöûa C cho pheùp ngöôøi laäp trình kieåm tra traïng thaùi cuûa moãi thieát bò 
ngoaïi vi vaø thay ñoåi chieàu chöông trình töông öùng 

Khoâng coù leänh ñaëc bieät ñeå ñoïc thoâng tin traïng thaùi töø C. Pheùp ñoïc bình 
thöôøng port C duøng ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy 
 
 
Ta coù daïng töø traïng thaùi mode 1 : 

      D7  D6    D5     D4       D3        D2      D1       D0 
 
 
  Nhoùm A   Nhoùm B 

   Mode 1 (input) 

I/O I/O IBFa  INTEa INTRa   INTEb IBFb INTRb



 172

 
 
  Nhoùm A   Nhoùm B 

   Mode 1 (output) 
 
 
 
  Nhoùm A   Nhoùm B 

Mode 2   Ñònh nghóa bôûi choïn mode 0 hay 1 
 
  9.3.4. ÖÙng duïng cuûa 8255 
 ÖÙng duïng cuûa 8255 goàm coù : 
 1. Gheùp noái vôùi baøn phím .Ví duï : ñieàu khieån baøn phím (mode 0) 
 2. Mode 0 : ñieàu khieån ñeøn baûy ñoaïn 
 3. Gheùp noái 8255 vôùi ADC, DAC 
 4. Ñieàu khieån motor böôùc , motor DC 
 5. Truyeàn soá lieäu : 
 -truyeàn noái tieáp baát ñoàng boä : (RS232) . Ví duï : coång COM1 , COM 2 
 -truyeàn song song ñoàng boä : coång gheùp noái vôùi maùy in (LPT1, LPT2) 
 -xuaát nhaäp song song duøng IC 74LS373/374, 74LS245/244  
 -giao tieáp maùy tính. 
 
 
 
Sô ñoà chaân 8255 
 

OBFa  INTEa 1/0 1/0  INTRa INTEb OBFb INTRb

OBFa INTE1 IBFa INTE2  INTRa    X        X       X
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U4

8255

34
33
32
31
30
29
28
27

5
36
9
8

35
6

4
3
2
1
40
39
38
37

18
19
20
21
22
23
24
25

14
15
16
17
13
12
11
10

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

RD
WR
A0
A1
RESET
CS

PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7

PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

 
Hình 9. 
9.4. GIAO TIEÁP NGOAÏI VI NOÁI TIEÁP: 
9.4.1.Gôùi thieäu veà truyeàn döõ lieäu noái tieáp : 
So saùnh giöõa  truyeàn döõ lieäu song song vaø truyeàn döõ lieäu noái tieáp : 

- Truyeàn  döõ lieäu song song ( ví duï vôùi maùy in) 
. Nhanh , nhöng khoaûng caùch khoâng lôùn. 
. Ñaét tieàn. 
. Truyeàn töø 2 bit trôû leân. 

- Truyeàn döõ lieäu noái tieáp ( ví duï qua ñöôøng daây ñieän thoaïi) 
.Khoûang caùch truyeàn xa 
.Reû tieàn hôn 
. Truyeàn töøng bit moät 
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                                   (a) 
 
 
 
                                      one bit/data line 
 
 
                                     (b) 
Hình (a) Truyeàn döõ lieäu song song vaø (b) truyeàn döõ lieäu noái tieáp 
 
Baát ñoàng boä vaø ñoàng boä 
Coù hai phöông phaùp truyeàn döõ lieäu noái tieáp 
Ñoàng boä (synchronous) : moãi laàn truyeàn moät khoái döõ lieäu (caùc kyù töï) vôùi toác ñoä 
khoâng ñoåi. 
-Baát ñoàng boä (asynchronous): moãi laàn truyeàn 1 byte. 
8051 coù saün  moät UART ôû beân trong 
Duplex (song coâng vaø) simplex ( Ñôn coâng) 
 
 
 
                                   Tx and Rx                                                Only Tx 
 
 

(a) (b) 
Hình : Duplex (a) vaø Simplex (b) 

 
-Duplex laø truyeàn döõ lieäu maø hai beân ñeàu coù theå phaùt/thu. 
-Simplex laø truyeàn döõ lieäu maø chæ coù moät beân phaùt vaø beân kia thu. 
Trong duplex laïi ñöôïc chia thaønh hai loaïi : 
-Full duplex (song coâng): döõ lieäu ñöôïc  truyeàn ñoàng thôøi theo hai chieàu. 
-Half duplex (baùn song coâng) : döõ lieäu ñöôïc truyeàn moãi laàn theo moät chieàu. 
Truyeàn döõ lieäu noái tieáp: 
-Trong giao tieáp noái tieáp, döõ lieäu song song ñöôïc ñoåi ra thaønh chuoãi bit lieân tieáp vaø 
taïo thaønh 1 daõy xung khoâng nhaát ñònh. 
-Caùch ñoåi döõ lieäu song song ra noái tieáp maø ngöôøi ta thöôøng duøng laø nhôø moät thanh 
ghi dòch taùc ñoäng theo caïnh cuûa 1 xung ñoàng boä (goïi laø xung truyeàn hay xung nhaän) 
-Nhö vaäy vaán ñeà quan troïng nhaát trong truyeàn noái tieáp laø thôøi ñieåm baét ñaàu döõ lieäu 
vaø ñoä roäng cuøa moãi bit 
-Ñoä roäng bit cuõng theå hieän toác ñoä truyeàn döõ lieäu. Chaúng haïn, döõ lieäu truyeàn ñi coù ñoä 
roäng bit ñöôïc tính laø 20ms thì trong 1 giaây (sec) truyeàn ñöôïc 1/(20.10-3)=50 bit. Luùc 

Sender Receiver 

Sender  
City A 

Receiver  
City B 

PC PC PC Printer 
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ñoù ngöôøi ta noùi toác ñoä truyeàn laø 50 bit/s hay laø 50 bauds (ñôn vò ño toác ñoä truyeàn 
trong giao tieáp noái tieáp) 
-Theo hình veõ sau, neáu xung truyeàn taùc ñoäng theo caïnh xuoáng thì ta thaáy ngay ñoä 
roäng bit chính baèng chu kì xung truyeàn. Suy ra toác ñoä truyeàn baèng taàn soá xung 
truyeàn. 
-Chæ caàn xaùc ñònh sai 1 trong 2 yeáu toá treân laø khoâng theå nhaän ñuùng döõ lieäu ñöôïc  
 
     CLK 
 
 
    Data          1       1         0       1        0        0       1        0 
 
   Ñoä roäng bit 
 

Daïng truyeàn döõ lieäu noái tieáp 
-Tuøy theo caùch xaùc ñònh thôøi ñieåm baét ñaàu coù döõ lieäu maø ngöôøi ta chia giao tieáp noái 
tieáp ra thaønh phöông phaùp truyeàn noái tieáp ñoàng boä hay baát ñoàng boä 
a. Truyeàn ñoàng boä : 

Trong caùch truyeàn ñoàng boä, döõ lieäu ñöôïc truyeànlieân tuïc thaønh khoái vaø coù kieåm 
tra theo toång kieåm tra (checksum) 

Neáu keøm theo döõ lieäu, ngöôøi ta truyeàn caû xung clock thì goïi laø ñoàng boä cöùng. Luùc 
ñoù nôi nhaän seõ duøng xung clock ñeå laáy maãu döõ lieäu. Nhö vaäy, öùng vôùi moãi bit döõ 
lieäu, ngöôøi ta göûi keøm theo 1 xung clock ôû ñaàu bit. 
-Ngöôøi ta coù theå duøng caùch ñoàng boä khaùc maø khoâng phaûi göûi xung clock theo, chæ gôûi 
döõ lieäu  thoâi. Caùch naøy goïi laø ñoàng boä meàm. Luùc ñoù vieäc ñoàng boä ñöôï thöïc hieän 
baèng caùc kí töï ñaëc bieät goïi laø kí töï ñoàng boä( SYN) 
-Döõ lieäu truyeàn ñi theo töøng khoái vaø coù kí töï Syn ôû ñaàu khoái 
-Kyù töï SYN ñöôïc choïn sao cho khoâng truøng vôùi kí töï naøo trong döõ lieäu 
-Neáu khoâng theå choïn ñöôïc kyù töï SYN thì coù theå duøng 2 kyù töï SYN1 vaø SYN2 vôùi 
ñieàu kieän toå hôïp SYN1 vaø SYN2 ñi lieàn nhau khoâng coù trong döõ lieäu. 
 
 
 

 
Khoái döõ lieäu noái tieáp ñoàng boä meàm 

 
-Nôi nhaän phaûi tieán haønh doø tìmkí töï SYN(1 hoaëc 2 kí töï). Sau khoaûng thôøi gian baèng 
ñoä roäng bit, döõ lieäu noái tieáp ñöôïc dòch vaøo vaø ñoåi ra song song. Döõ lieäu song song 
naøy ñöôïc so saùnh vôùi kí töï SYN vaø quaù trình naøy ñöôïc laäp laïi cho ñeán khi phaùt hieän 
ra kí töï SYN laø coi nhö ñaõ ñoàng boä vaø seõ baét ñaàu laáy döõ lieäu ngay sau kí töï SYN 
 
b. Truyeàn baát ñoàng boä : 
-Döõ lieäu ñöôïc ñaët vaøo moät khung truyeàn nhaän goàm coù theâm bit baét ñaàu (start bit), bit 
kieåm tra chaün leû(parity bit) vaø caùc bit keát thuùc (stop bit) 

SYN SYN Khoái döõ lieäu Toång kieåm tra 
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-Theo chuaån RS232C, giao tieáp giöõa caùc ñöôøng lieân laïc noái tieáp cuûa 2 maùy tính , 
khung döõ lieäu goàm coù 1 bit baét ñaàu, khoâng coù hoaëc coù 1 bit kieåm tra (maø coù theå choïn 
chaün hoaëc leû), döõ lieäu daøi töø 5 ñeán 8 bit vaø soá bit keát thuùc coù theå laù 1, 1 1/2, hoaëc 2 
bit nhö hình veõ sau : 
 
 
 
 
                      Start bit        Data  bit              Parity bit      Stop bit 
 

Khung döõ lieäu noái tieáp baát ñoàng boä 
 

       Start bit        Data  bit(5-8)     Parity bit      Stop bit 
 
    1   LSB    …                 MSB 0-1   1, 1+1/2, 2 
 

Chieàu daøi 1 kyù töï 
 

Daïng xung cuûa khung döõ lieäu noái tieáp baát ñoàng boä 
 

9.4.2. Chuaån giao tieáp noái tieáp  RS-232 
Chuaån giao tieáp noái tieáp RS232 ñöôïc qui ñònh bôûi EIA (electronics industries 

association= Hieäp hoäi coâng nghieäp ñieän töû ) vaøo naêm 1960 vaø caùc chuaån  noái tieáp 
RS232 coù söûa ñoåi laø RS232A (naêm 1963), RS232B (naêm 1965) vaø RS232C (naêm 
1969). Hai chöõ ñaàu ES coù nghóa laø recommended standard. 
RS 232 ñöôïc qui ñònh tröôùc khi xuaát hieän hoï logic TTL, do ñoù caùc möùc ñieän aùp cuûa 
noù khoâng töông thích vôùi TTL (hoï TTL ra ñôøi vaøo naêm 1968). 
a. Giao tieáp noái tieáp baát ñoàng boä 

Giao tieáp noái tieáp baát ñoàng boä laø giao tieáp maø caùc bit laàn löôït ñöôïc göûi ra 
ñöôøng truyeàn vaø xung ñoàng boä nôi phaùt khoâng nhaát thieát phaûi ñoàng boä vôùi xung ñoàng 
hoà nôi thu 

Ngoaøi caùc bit döõ lieäu muoán phaùt thì treân ñöôøng truyeàn coøn coù theâm caùc bit ñeå 
baét tay vaø ñeå kieåm tra ngöôøi ta goïi laø thoâng tin khung 
 
              1-2 bit döøng 
   Bit khôûi ñoäng                   bit kieåm tra chaün leû 

Trong thöïc teá bit khôûi ñoäng ngöôïc vôùi traïng thaùi ñöôøng truyeàn, bit döøng cuøng 
vôùi traïng thaùi ñöôøng truyeàn 
Soá bit döøng : 1; 1,5; 2 bit 
Ñoä daøi kyù töï : 5, 6, 7, 8 bit 
 
 
 
 

1                    5 – 8                  1   1, 1+1/2,  2 
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Caùc IC chuyeân duïng ñeå thu phaùt baát ñoàng boä : 6402, 6850, 8251, 8250 
 
b. Giao dieän RS-232 

Khi muoán truyeàn thoâng tin ñi khoaûng caùch xa, chuùng ta khoâng theå truyeàn tröïc 
tieáp möùc TTL (0v-5v) vì : 
-Do suy giaûm ôû nôi thu , khoù phaân bieät ñöôïc möùc tín hieäu 0 vaø 1 
-Do laãn  nhieãu nôi thu 

Vì vaäy ngöôøi ta phaûi : 
-Ñieàu cheá tín hieäu phaùt khôûi baèng moät soùng mang ít bò suy giaûm treân ñöôøng daây 
-Taêng möùc ñieän aùp TTL 
-Söû duïng ñöôøng daây ñieän thoaïi 

Ñoái vôùi maïch trao ñoåi thoâng tin khoaûng caùch xa vì möùc ñieän aùp TTL cuûa caùc 
thieát bò soá khaùc vôùi möùc ñöôøng daây ñieän thoaïi, do ñoù caàn phaûi coù caùc khoái gheùp noái 
chuaån. Tuøy toác ñoä trao ñoåi tin, khoaûng caùch vaø caùc loaïi modem cuõng nhö ñöôøng daây 
truyeàn maø ta coù caùc phoái hgeùp chuaån khaùc nhau : RS232C, RS 449, RS423A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +Thoâng soá kyõ thuaät cuûa chuaån RS-232C 

Chuaån RS232C aùp duïng cho toác ñoä truyeàn soá lieäu toái ña laø 20kbps vaø khoaûng 
caùch cöïc ñaïi laø 15 m 

Ñoù laø khoái gheùp noái chuyeån möùc TTL (0-5v) leân möùc ñieän theá cuûa ñieän thoaïi 
(+/-15v) 

Trong ñoù caùc ñöôøng truyeàn soá lieäu duøng möùc logic aâm  : 
-tín hieäu logic 1 ôû giöõa –5v - -15v 
-tín hieäu logic 0 ôû giöõa +5v - +15v 
Tuy nhieân tín hieäu ñieàu khieån duøng tín hieäu logic döông 

+Sô ñoà chaân cuûa RS232C : 

Choát ra oå 9 chaân     Choát ra oå 25 chaân  Chöùc naêng 
         1       8   DCD :data carrier detect 
 2       3   RXD :receive data 

Vi xöû 
lyù 1 

Khoái 
gheùp noái 
song 

á

Khoái 
gheùp noái 
noái tieáp - 

Vi xöû 
lyù 2 

Vi xöû 
lyù 

Khoái 
gheùp noái 
song 
song- noái 
tieáp 

RS2
32C Mo

dem 

Mo
dem 

RS2
32C 

Khoái 
gheùp noái  
noái tieáp- 
song song 

Vi xöû 
lyù 
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 3       2   TxD :transmit data 
 4       20   DTR : data terminal ready 
 5         7   GND : mass 
 6       6   DSR :data set ready 
 7        4   RTS :request to send 
 8        5   CTS :clear to send 
 9      22   RI :ring indicator 
 
 -Caùc ñöôøng döõ lieäu 
TxD: döõ lieäu ñöôïc truyeàn töø modem treân ñöôøng truyeàn  
RxD : döõ lieäu ñöôïc thu bôûi modem treân ñöôøng truyeàn 
 -caùc ñöôøng baùo hieäu thieát bò saün saøng 
DSR:baùo modem ñaõ saün saøng 
DTR:baùo raèng thieát bò ñaàu cuoái ñaõ saün saøng 
 -Caùc ñöôøng baét tay baùn song song 
RTS:tín hieäu baùo thieát bò ñaàu cuoái yeâu caàuphaùt döõ lieäu 
CTS :modem ñaùp öùng nhu caàu göûi döõ lieäu cuûa thieát bò ñaàu cuoái 
 -Caùc ñöôøng traïng thaùi song song vaø tín hieäu ñieän thoaïi 
CD:modem baùo cho thieát bò ñaàu cuoái bieát raèng ñaõ nhaän ñöôïc moät soùng mang hôïp leä 
töø ñöôøng truyeàn 
RI: modem töï ñoäng traû lôøi (baùo raèng ñaõ phaùt tín hieäu chung töø ñöôøng truyeàn) 
9.4.3. MAX232 
Maïch laùi ñöôøng daây : caùc IC thoâng duïng laø MAX232, MC 1488 vaø MC 1489, DS275  
Trong caùc heä phaùt trieån seõ ñöôïc trình baøy, vieäc gheùp noái vôùi maùy tính ñöôïc  thöïc 
hieän qua coång  noái tieáp. Thoâng thöôøng, coù 2 caùch gheùp noái boä vi xöû lyù vôùi coång noái 
tieáp. 
1/ Caùch ñôn giaûn laø duøng transistor laøm boä ñeäm. 
2/ Gheùp noái caùc ñöôøng truyeàn vaø nhaän (TxD vaø RxD, chaân 10 vaø 11) cuûa boä vi xöû lyù 
vôùi boä ñeäm /nhaän duøng vi maïch, chaúng haïn loaïi MAX232 cuûa haõng MAXIM. 
 Vi maïch MAX232 chuyeån ñoåi möùc TTL ôû loái vaøo thaønh möùc +10V hoaëc –
10V ôû phía truyeàn vaø caùc möùc +3V…+15V hoaëc –3V…-15V thaønh möùc TTL ôû phía 
nhaän.Hình sau moâ taû caùch saép xeáp chaân  vaø sô ñoà caáu truùc vi maïch MAX232. 
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U2

MAX232

13
8

11
10

1
3
4
5
2
6

12
9
14
7

R1IN
R2IN
T1IN
T2IN

C+
C1-
C2+
C2-
V+
V-

R1OUT
R2OUT
T1OUT
T2OUT

 
(a) 

 
                                                                 5V 
                                                                 + 
 
                                                                                       DTR 
                                                                                       RTS 
 
 
 
                                 Loái vaøo                                            Loái ra 
 
               TTL/CMOS                                                                     RS232 
                                Loái ra                                                Loái vaøo 
                                   
 
 

 
(b) 

 
Hình :Saép xeáp chaân (a ) vaø sô ñoà caáu truùc (b) cuûa vi maïch MAX232 

Ñöôøng daãn  TxD daãn tröïc tieáp ñeán chaân 11 cuûa vi maïch MAX232, coøn boä 
ñeäm loái ra ôû chaân 14 ñöôïc noái tröïc tieáp vôùi chaân 2 cuûa coång noái tieáp. 
 Vieäc saép xeáp chaân ôû coång noái tieáp ñöôïc löïa choïn sao cho coù theå  duøng 1 caùp 
noái tröïc tieáp cuûa heä phaùt trieån vôùi coång noái tieáp cuûa maùy tính , thöôøng duøng COM2. 
 Vôùi ñöôøng daãn RxD, moïi  vieäc  cuõng dieãn ra töông töï, chaân 13 cuûa vi maïch 
ñöôïc noái vôùi chaân 3 cuûa coång noái tieáp. 
Vi maïch MAX232 coù 2 boä ñeäm vaø 2 boä nhaän. Ñöôøng daãn ñieàu khieån loái vaøo CTS, 
ñieàu khieån vieäc xuaát ra döõ lieäu ôû coång noái tieáp  khi caàn thieát, ñöôïc noái vôùi chaân 9 
cuûa vi maïch MAX232. Coøn chaân RTS ( chaân 10 cuûa MAX) noái vôùi ñöôøng daãn baét tay 
ñeå ñieàu khieån quaù trình nhaän. Thöôøng  thì caùc ñöôøng  daãn  baét tay ñöôïc noái vôùi coång 

+5V  +10V
--------------------
-+10V    -10V 
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noái tieáp qua nhöõng caàu noái, ñeå khi khoâng duøng ñeán coù theå ñeå hôû maïch caùc caàu naøy. 
Caùch truyeàn döõ lieäu ñôn giaûn nhaát ñeán maùy tính PC laø chæ duøng 3 ñöôøng daãn : TxD, 
RxD vaø GND ( hoaëc mass). 
 
                                                                              +12V 
                                                TTl level                             RS-232 output 
 
 
                                                                             -12 V 
 
                                              TTL level                              RS-232 input 
 
 
 
 

 
Hình : Ví duï maïch laùi ñöôøng daây duøng MC 1488 vaø MC1489 

 
Ví duï keát noái giöõa caùc thieát bò  
Ví duï : Maùy tính vaø modem 
     Computer (DTE)                                     Modem (DCE) 
  TxD 2       TxD 2 
 RxD 3       RxD 3 
  

RTS 4       RTS 4 
  

CTS 5       CTS 5 
  

DSR 6       DSR 6 
  

GND 7       GND 7 
  

DCD 8        DCD 8 
  

DTR 20      DTR 20 
  

RNG 22      RNG 22 
Hình : Giao tieáp giöõa maùy tính vaø modem 

 
Chuoãi söï kieän truyeàn thoâng: 

1- Xaùc nhaän DTr- Toâi ñang “ON”. Baïn cuõng ñang “ON” phaûi khoâng? 
2- Ñôïi DSR – Vaâng, toâi ñang “ON” 
3- Xaùc nhaän RTS- Toâi coù theå göûi döõ lieäu ñöôïc khoâng ? 
4- Ñôïi CTS- Vaâng , baïn coù theå. 
5- Truyeàn (phaùt)- Baét ñaàu truyeàn döõ lieäu  

 
       /TxD 
 
 
UART 
 
 
     /RxD 

1488 

1489 
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Keát noái PIC 16F877A vôùi RS232 

 
 
 
 
                                                                MAX232                    DB-9 (RS232 con) 
                               25(RC6)         11                                  14         2   RxD                 
 
                               26 (RC7)        12                                 13          3   TxD 
 
 
                                                                                                             GND 

                                                                                                                
 
9.5.Ứng dụng: 

9.5.1. Điều khiển led đơn 
Thí dụ 1: Điều khiển led sử dụng port A và port E: xem chương thí dụ chương 4. 
Thí duï 2:  chöông trình ñieàu khieån 8 led chaïy ñuoåi  d ùng PORTB. PIC 16F877A có 
Fosc là 4 Mhz. 
Logic 0: led sang. 
Logic 1: led tắt. 
PORTA   EQU   5;nghĩa là portA là ô nhớ 5. 
PORTB EQU  6;nghĩa là portB là ô nhớ 6. 
PORTC EQU 7 
PORTD  EQU 8 
PORTE  EQU 9 
TRISA  EQU   85H; TRISA (chọn I/O portA) là ô nhớ  85H 
TRISB  EQU   86H; TRISB (chọn I/O portB) là ô nhớ 86H 
TRISC  EQU 87H 
TRISD  EQU  88H 
TRISE  EQU  89H 
COUNT    EQU   20; COUNT là ô nhớ 20H, thanh ghi để đếm sự kiện. 
;*************************************** 
LIST   P=16F87A   ; chúng ta đang dùng 16F877A 
ORG   0            ; địa chỉ bắt đầu là 0 
GOTO     START; nhảy đến START 
;*************************************** 
;Bit cấu hình 
__CONFIG H’3FF2’  ; chọn dao động HS, WDT off, PUT on, bảo vệ mã bị cấm. 
;Phần chương trình con 
;trì hoãn 500 microgiây 
  delay500us     movlw   .166 
                 movwf  count 
again      decfsz   count 

PIC 
16F877A 
 
 
 
    TX 
 
     RX 

T1 in     T1 out 
 
R1 out    R1 in 
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               goto again 
               return 
; trì hoãn  10 miligiây 
 delay     movlw  .20 
               movwf  count 
 again1   call    delay500us 
              decfsz   count 
               goto again1 
               return 
;Phần cấu hình. 
START   BSF   STATUS,5; trở lại bank 1 
               MOVLW   B’11111111’; 6 bit của port A là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISA 
               MOVLW   B’00000000’ 
              MOVWF  TRISB  ; PortB là output (ngõ ra) 
              MOVLW B’11111111’ 
              MOVWF  TRISC; portC l à ngõ vào 
              MOVLW  B’00000000’ 
             MOVWF  TRISD; PortD là output (ngõ ra) 
               MOVLW   B’11111111’; 3 bit của port E là I/P (ngõ vào) 
               MOVWF  TRISE 
              BCF  STATUS,5 ;trở lại bank 0 
              BCF  STATUS,6 
              CLRF  PORTA ; xóa PORTA 
             CLRF   PORTB ;xóa PORTB 
             CLRF   PORTC ;xóa PORTC 
             CLRF   PORTD ;xóa PORTD 
             CLRF   PORTE ;xóa PORTE 
;chương trình chính bắt đầu 
loop   movLw  0FEh 
          movwf  portb 
          call delay 
         movLw  0FDh 
          movwf  portb 
          call delay 
         movLw  0FBh 
          movwf  portb 
          call delay 
         movLw  0F7h 
          movwf  portb 
          call delay 
         movLw  0EFh 
          movwf  portb 
          call delay 
         movLw  0DFh 
          movwf  portb 
          call delay 
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         movLw  0BFh 
          movwf  portb 
          call delay 
          movLw  7Fh 
          movwf  portb 
          call delay 
          goto loop 
       END 
Chú ý: ch ư ơng tr ình con delay500us t ạo  tr ễ 500μs, c òn delay t ạo tr ễ 10 ms. 
9.5.2. Điều khiển LCD: 
S ơ đ ồ m ạch k ết n ối LCD t ới 16F84 đ ư ợc minh h ọa ở h ình. C ấu h ình n ày l à cho 
b ộ đi ều khi ển LCD HD44780 v à c ó th ể đ ư ợc d ùng v ới b ất k ì  hi ển th ị s ử d 
ụng chip n ày. 

 
PIC 16F84 đi ều khi ển hi ển th ị LCD. 
 Caáu taïo, hoaït ñoäng cuûa LCD  
 
                                                              GND    +5V      -5V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             D0   D1     D2   D3      D4      D5       D6      D7           RS      R/W  EN 
 

                          1        2         3 
 
 
 
 
 
 
7   8     9    10      11      12     13     14           4     5      6 
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Bít RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D2 D0 Chöùc naêng 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Xoaù LCD vaø boänhôù, con troû hieän 

taïi. 
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Chæ xoùa vaø con troû hieän taïi.
 0 0 0 0 0 0 0 1 I/O S Taùc ñoäng maøn hình nhö  hieån thò 

kyù töï ñöôïc vieát. 
I/O=1/0: con troû R/L, maøn hình  
L/R. 
S=1/0: dòch maøn hình/con troû. 

 0 0 0 0 0 0 1 D C B D=1/0: maøn hình on/off. 
C=1/0: con troû on/off. 
B=1/0: con troû nhaáp nhaùy/khoâng 
nhaáp nhaùy. 

 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 0 0 S/C=1/0: maøn hình/con troû
R/L: dòch moät khoaûng troáng R/L. 

 0 0 0 0 1 DL N F 0 0 DL=1/0: 8/4 bit treân kí töï. 
N=1/0:2/1 doøng kí töï. 
F=1/0: 5x10/5x7 chaám(dot)/kyù 
töï. 

 0 0 0 1 Ñòa chæ kí töï Ghi tôùi ñòa chæa Ram kí töï sau 
ñieàu naøy. 

 0 0 1             Hieån thò ñòa chæ döõ lieäu Ghi tôùi ñòa chæa Ram hieån thò ï 
sau  naøy. 

 0 1                       Loaïi kyù töï Ghi byte vôùi RAM cuoái ñöôïc 
choïn. 

 1 1                       Loaïi kyù töï Ñoïc  byte vôùi RAM cuoái ñöôïc 
choïn. 

Maïch keát noái: 
RB1 noái vôùi  RS. 
RB2 noái vôùi R/W. 
RB3 noái vôùi EN. 
RB4—RB7 noái vôùi D4—D7. 
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Hình : Kết nối LCD với vi điều khiển: 
Vi ết ch ư ơng tr ình hi ển th ị ch ữ HANOI  tr ên LCD d ùng PIC 16F84. 
Vi ết ch ư ơng tr ình hi ển th ị ch ữ HANOI  tr ên LCD d ùng PIC 16F877A. 
 
9.5.3. Điều khiển led 7 đoạn: 
*Trường hợp led 7 đoạn loại catốt chung: 
Thiết kế một mạch mà đếm  và hiển thị trên led 7 đoạn (loại catốt chung), số lần  một 
nút nhấn được ấn tới 10. Mã nhị phân để lái led 7 đoạn như sau: 
Số  PORTB 
 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
0 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 1 1 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 1 0 1 1 
4 0 1 0 0 1 1 0 1 
5 0 1 1 0 1 1 1 0 
6 0 1 1 1 1 1 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 1 1 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 1 0 0 1 1 1 1 
Xét mạch điện như sau: 

 
Hình: Sơ đồ mạch của điều khiển  led 7 đoạn. 
Dp   g     f     e    d    c     b     a 
B7   B3 B2  B4 B5  B6  B0  B1 
0      0    1    1    1     1      1   1     số 0 ( mã 77h) 
Mở rộng chương trình cho PIC 16F877A. 
Xét mạch sau: 
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Hình: Kết  nối vi điều khiển với led 7 đoạn trong chế độ multiplex. 
Viết chương trình hiển thị số 30 trên hai led. 
Mở rộng cho PIC 16F877A. 
*Tr ư ờng h ợp led 7 đo ạn lo ại anod chung: D ùng port B k ết n ối 7 thanh, c òn port A 
đi ều khi ển ch ọn led (c ấp đi ện). 
N ếu RA0=0 th ì transistor d ẫn l àm Vc=VE=+5V v à anod c ủa led 0 đ ư ợc c ấp đi ện, 
portB n ối v ới  c ác thanh a,b,..,g,dp. 
 
RA7  RA6 RA5 RA4 RA3 RA2 RA1 RA0 
 1        1        1       1      1      1       1       0          FEh (ch ọn led 0) 
 
RB7  RB6  RB5  RB4  RB3  RB2  RB1  RB0 
 Dp      g       f        e        d        c       b       a 
 1        1        0       0       0        0       0       0         C0H (s ố 0) 
 
                                +5V 
 
 
          RA0 
 
 
                   Led 0 
 
 
 
 
                           b0  B1   B7 
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Vi ết ch ư ơng tr ình hi ển th ị s ố 0 tr ên led 0. 
Vi ết ch ư ơng tr ình hi ển th ị ch ữ HUI   tr ên 3 led ( led 0, led 1, led 2). 
 
9.5.4. Điều khiển led ma trận: 
Sô ñoà nguyeân lí: Phaân tích sô ñoà ñieàu khieån ma traän led. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình :  Sô ñoà nguyeân lyù led ma traän. (Hình veõ ñöôïc trích daãn töø saùch “Thí nghieäm vi 

xöû lí” cuûa taùc giaû Phaïm Quang Trí, ÑHCN Tp. HCM). 
 
Ma traän goàm 8 haøng vaø 8 coät(red-col. vaø green col.). Duøng port C –haøng, port B/Port 
D-column red (cột đỏ). 
-Nguyeân lyù moät led saùng :PortB queùt coat, PortC queùt haøng;  thí duï led(1,1) saùng thì 
Va>Vk , nghóa laø PortC,0=’0’ vaø PortB,0=’0’. Khi ñoù Vk=0,8v; TST PNP  Q1 daãn 
laøm Va≈VE=5V. 
Neáu muoán PortC,0=’0’ vaø PortB,0=’1’ (cột  tích cöïc möùc logic ‘1’) led saùng  thì ta 
duøng boä ñeäm ñaûo ôû coät , coøn haøng khoâng ñeäm ñaûo. 
-Nguyeân lyù 1 daõy led saùng : Thí duï  chöõ L  
Phöông phaùp queùt coät (khoâng coù ñeäm ñaûo)  (ACT=’0’) vaø hieån thò haøng 
(ACT=’0’): tuaàn töï cho coät tích cöïc möùc 0 vaø xuaát döõ lieäu haøng . 
Thí duï: chöõ T, PortB queùt coät, PortC queùt haøng. 
Queùt coät 0: PortB,0=’0’ ;PortC,0 PortC,7=’0’ : maõ  haøng, coät laø (00h, Feh). 
Queùt coät 1: PortB,1=’0’ ;PortC,0 PortC,7=’0’ : maõ  haøng, coät laø (00h, FDh). 
Queùt coät 2: PortB,2=’0’ ;PortC,3=’0’ vaø PortC,4=’0’ : maõ  haøng, coät laø (E7h, FBh). 
Queùt coät 3: PortB,3=’0’ ;PortC,3=’0’ vaø PortC,4=’0’ : maõ  haøng, coät laø ( E7h, F7h). 
Queùt coät 4: PortB,4=’0’ ;PortC,3=’0’ vaø PortC,4=’0’ : maõ  haøng, coät laø (E7h, EFh). 
Queùt coät 5: PortB,5=’0’ ;PortC,3=’0’ vaø PortC,4=’0’ : maõ  haøng, coät laø (E7h, DFh). 
Queùt coät 6: PortB,6=’0’ ;PortC,3=’0’ vaø PortC,4=’0’ : maõ  haøng, coät laø (E7h, BFh). 
Queùt coät 7: PortB,7=’0’ ;PortC,3=’0’ vaø PortC,4=’0’ : maõ  haøng, coät laø (E7h, 7Fh). 
Phöông phaùp queùt coät (coù ñeäm ñaûo)  (ACT=’1’) vaø hieån thò haøng (ACT=’0’): tuaàn 
töï cho coät tích cöïc möùc 1 vaø xuaát döõ lieäu haøng . 
THí duï : Hieän chöõ T, duøng PortB quét cột, portC quét hàng  
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Chöông trình led matrix: 
duøng ñeå taïo chöõ, soá vaø caùc kyù hieäu. 
9.5.5. Điều khiển nút nhấn, b àn ph ím: 
Điều khiển nút nhấn: 

 
Sơ đồ mạch của nút nhấn vi điều khiển. 
Viết chương trình điều khiển nút nhấn (dùng PIC 16F84). 
-Đợi cho nút nhấn SW1 đóng. 
-Bật led 1. 
-Đợi cho SW1 nhả. 
-Tắt led 1. 
-Lặp lại. 
Bài tập: làm lại thí dụ trên sử dụng vi điều khiển PIC 16F877A. 
-Qu ét  b àn ph ím: 
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K ết n ối b àn ph ím v ới vi đi ều khi ển. 
Port B: RB0, RB1, RB2  n ối v ới c ột C1,C2,C3 v à RB3, RB4, Rb5, RB6 n ối v ới h 
àng R1,R2,R3,R4. 
B àn ph ím g ồm  4 h àng v à 3 c ột. 
 C ột 1, C1 C ột 2, C2 C ột 3, C3 
H àng 1, R1 1 2 3 
H àng 2, R2 4 5 6 
H àng 3, R3 7 8 9 
H àng 4, R4 * 0 # 
Vi ết ch ư ơng tr ình (d ùng PIC 16F84) hi ển th ị ph ím nh ấn: khi ph ím 1 đ ư ợc nh ấn  
hi ển th ị  s ố nh ị ph ân 1 tr ên port A., khi ph ím 2 đ ư ợc nh ấn hi ển th ị  s ố nh ị ph ân 
2 tr ên port A. 
B ài t ập: l àm l ại th í d ụ tr ên d ùng PIC 16F877A. 
Khoái baøn phím, nut nhaán vaø coâng taéc: 
Phaân tích sô ñoà ñieàu khieån : 
 
 
 
 
 
 
-Nuùt nhaán: 
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Hình :  Sô ñoà nguyeân lyù nut nhaán. (Hình veõ ñöôïc trích daãn töø saùch “Thí nghieäm vi xöû 
lí” cuûa taùc giaû Phaïm Quang Trí, ÑHCN Tp. HCM). 

Gi ả s ử portB đi ều khi ển 8 n út nh ấn SW0-SW7. 
Khi nh ấn n út SW0, bit nh ận đ ư ợc l à logic 0 : RB0=’0’ . 
Khi nh ả nh út nh ấn SW0, bit nh ận đ ư ợc l à logic 1, RB0=’1’. 
-Coâng taéc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình :  Sô ñoà nguyeân lyù coâng taéc. (Hình veõ ñöôïc trích daãn töø saùch “Thí nghieäm vi xöû 

lí” cuûa taùc giaû Phaïm Quang Trí, ÑHCN Tp. HCM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Baøn phím: 
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Hình :  Sô ñoà nguyeân lyù baøn phím. (Hình veõ ñöôïc trích daãn töø saùch “Thí nghieäm vi xöû 

lí” cuûa taùc giaû Phaïm Quang Trí, ÑHCN Tp. HCM). 
 
Baøi taäp : Chöông trình ñieàu khieån baøn phím vaø hieån thò  maõ cuûa phím nhaán  treân 8 led  
ñôn  döôùi daïng soá nhò phaân. 
duøng port B (RB0  RB3 : haøng, RB4  RB7: coät) xuaát tuaàn töï cho töøng coät baèng 0. 
Sau ñoù kieåm tra  möùc logic cuûa  4 ngoõ nhaäp ñeå xem coù phím  nhaán: khi coù phím nhaán 
thì haøng coät chaäp nhau, ngoõ nhaäp  ôû möùc logic 0, töø ñoù ta tính ra maõ queùt cuûa phím 
ñoù. 
 
Giaûi thuaät ñieàu khieån baøn phím: 
 
                       Queùt phím 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ñ      Coù phím nhaán? 
 
 
                                      S 
 
 
  
 
                              I=4          S 
 
                                     Ñ 
 
 
 
                             Thoaùt 
 
 
 
 
 
 
 

i=0 

Coät i=’0’ 

I=i+1 

Côø C=’0’ 

Maõ 
phím 
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                         Maõ phím 
 
 
                              Haøng 0    Ñ 
 
                                   S 
 
                            Haøng 1       Ñ 
 
                                    S 

             Haøng 2       Ñ 
 
                                 S 
 

               Haøng 3    Ñ 
 
                                    S 
 
 
 
 
 
                           End  
 
Chöông trình:  
 
Dự án  
Dự án 1: điều khiển tốc độ  motor DC loại nhỏ 
Viết chương trình điều khiển  motor DC loại nhỏ: 
 
Sơ đồ khối cho điều khiển tốc độ  của động cơ một chiều loại nhỏ sử dụng 
vi điều khiển PIC 16F877A: (hình 1) 
 
Yêu cầu là sử dụng vi điều khiển để điều khiển tốc độ động cơ DC theo 
chiều thuận và ngược  và hiện thực ở hai tốc độ (nhanh và chậm). Công tắc 
(nút nhấn) được dung tạo ra hai tốc độ và tác động quay ngược. 
Sơ đồ khối được minh họa ở hình 1, sử dụng vi điều khiển PIC 16F877A. 
Phương pháp  điều khiển tốc độ là bằng điều rộng xung (PWM) dung PIC 
16F877A. Đặt chân 7  RC1=’0’ (logic 0) và áp dụng PWM vào chân RC2  
làm cho động cơ quay thuận. Việc điều khiển  quay thuận hay nghịch đạt 
được bằng  thiết kế  cầu của mạch điều khiển động cơ. Nếu nút nhấn không 

Mp+0 

Mp+4 

Mp+8 

Mp+12 

Côø 
C=’0’ Côø C=’1’
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được  nhấn thì động cơ vẫn ổn định. Giả sử nút nhấn 1 được thiết lập 
PWM ở tỉ số 6:4 và nút 2 được thiết lập PWm với tỉ số 9:1. 

offon

onon

TT
T

T
T

PWM
+

==  

 
 
                         PIC 16F877A 
 
                                                                                                          Động cơ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1 
Nút nhấn dùng RA0, RA1, RA2 
Tỉ số 6:4 có  chu kì tổng T=6+4=10 và  6 chu kì ở mức cao (1), 4 ở mức 
thấp (0). Tỉ số 9:1 có T=10, và 9 ở mức 1, và 1 ở mức 0. 
 

 

    Động cơ chạy 
 
    Ngược chiều 
 
 
          Tốc độ 1 
 
           
           Tốc độ 2 
 
       
       Ngược chiều  

Mạch lái 
động cơ 

Nút nhấn 1 

Nút nhấn 2 

Nút nhấn 3 
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Hình 2: Mạch điều khiển cầu sử dụng ngõ vào từ chân RC2 và RC1 để 
điều khiển tốc độ động cơ một chiều thöù nhaát và hướng quay.  
 
Động cơ ngừng (off) khi RC2 và RC1 ở logic 0, cực C của T1 và T6 ở mức 
cao. Vì vậy T2 và T4 sẽ dẫn (on) trong khi T3 và T5 tắt (off)(không dẫn) 
và không có dòng dẫn qua động cơ giữa 5V và đất (GND, mass). 
Động cơ quay(on): khi RC1=’0’, cực C của T6 sẽ cao, T4 dẫn  và T5 tắt. 
Nếu tín hiệu PWM áp dụng vào RC2 thì  khi PWM ở logic 1, T1  dẫn, cực 
C của T1 ở mức thấp; vì vậy T2 tắt và T3 dẫn. Do đó dòng điện dẫn qua 
đất thong qua transistor T3, động cơ Dc và qua transistor T4  lên nguồn 
+5V. 
Động cơ quay ngược(reverse): Nếu RC2=’0’ (logic 0) thì T2 dẫn và T3 tắt. 
Nếu tín hiệu  PWM áp dụng vào  RC1 thì khi PWM là logic cao (1), 
transistor T4 tắt và T5 dẫn, tạo ra dòng điện  dẫn ngược  thong  qua T5, 
động cơ và T2. 
2/Viết chương trình  Điều khiển động cơ bước. 
Dự án 2: Điều khiển tốc độ của động cơ bước 
 Yêu cầu là dung vi điều khiển để lái động cơ bước  trong cả hai chiều 
quay thuận và ngược và để hiện thực sắp xếp hai tốc độ (nhanh và chậm). 
Nút nhấn  được dùng tạo ra hai tốc độ và  đảo chiều quay.  Hình vẽ được 
minh họa ở hình 3, sử dụng vi điều khiển PIC 16F877A.  
 
 
                      PIC 16F877A 
 
                                                                                                          Động cơ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3: Sơ đồ khối của điều khiển động cơ bước sử dụng vi điều khiển PIC 
16F877A. 
 

    Động cơ chạy RB7 
                           RB6 
                           RB5 
                           RB4 
     
 
 
          Tốc độ 1 
 
           
           Tốc độ 2 
 
       
       Ngược chiều  

Mạch lái 
động cơ 

Nút nhấn 1 

Nút nhấn 2 

Nút nhấn 3 
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Mạch  điều khiển cho động cơ bước 

 
Hình 4:  Sắp xếp mạch phù hợp để cung cấp  mạch lái cho động cơ bước. 
Trình tự xung điều khiển: 
 
 
RB7     RB6     RB5      RB4 
1            0          0           0 
0            1           0          0 
0            0          1           0 
0            0          0           1 
Nếu đầu A có RB7=logic 1 thì transistor Q1 dẫn, có dòng điện Ic qua cuộn 
dây và cuộn dây thành nam châm điện, tương tác với nam châm vĩnh cửu 
rotor làm động cơ quay một góc. Tương tự cho đầu B, C, D (bit RB6, RB5, 
RB4 tương ứng). 
 
 
3/Mạch báo trộm. 
4/ Hột súc sắc điện tử. 
5/Bộ timer mạch phản ứng. 
 

IV.Tổng kết bài: 
-Tóm tắt các ý chính trong bài. 
-Chuẩn bị bài mới. 

V. Câu  hỏi và bài tập về nhà: 
Chương 9: Thiết kế hệ vi xử lí và hệ phát triển vi điều khiển 
Giaûi maõ ñòa chæ : 
1.Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ sao cho boä nhôù   
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             12 KB = 1 ROM 2KB + 1 SRAM 4KB + 3x SRAM 2KB 
      Ñòa chæ : 0000h –2FFFh 
2. Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ cho heä vi xöû lyù goàm  :  
          1 EPROM 2764, 1 RAM 6264, 2 PPI 8255. Vuøng ñòa chæ nhö  sau : 
 EPROM : 0000h-1FFFh, RAM : 2000h-3FFFh 
 8255(1) : A000h-BFFFh (chæ duøng A000h-A003h) 
 8255(2) : E000h-FFFFh (chæ duøng E000h-E003h) 
3.Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ : 8x 1 KB (8 IC EPROM 1KB) 
4. Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ  8 KB trong ñoù 2x ROM 2 KB vaø 4xSRAM 1KB 
5. Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ 8 KB trong ñoù 1Rom 2Kb + 2xSRAM 1Kb + 
1xSRAM 4KB 

6. Haõy giaûi maõ ñòa chæ sau cho EPROM 2764 coù ñòa chæ laø A000h-BFFFh duøng 
coång logic hay IC 74LS138 

8. Thieát keá maïch giaûi maõ  ñòa chæ cho ñeå söû duïng  vôùi caùc thieát bò 1 : 8000H-
9FFFH vaø thieát bò 2 : 0000H-1FFFH. 
9. Giao tieáp vôùi boä nhôù RAM HM6264 vaø ROM 27C256, hai soá ñaàu  trong caùc 
thieát bò naøy chæ RAM(62) hoaëc ROM(27). Caùc  soá tieáp theo ñeå chæ  dung löôïng 
theo K bits, coù theå coù caùc boä nhôù 4, 8, 16, 32 vaø 64KB ( nghóa laø caùc soá theo  sau 
62/27 laø 32, 64, 128, 256 vaø 512). 
10. Thieát keá maïch giao tieáp boä nhôù 64KB (töø 8 chip EPROM moãi chip 8KB) vôùi 
8031/8051. 
11. Thieát keá maïch giaûi maõ ñòa chæ  cho baûng boä nhôù sau : 
0000H-BFFFH laø taàm ñòa chæ cuûa 48 KB RAM (moãi chip RAM 8KB) 
C000H-DFFFH laø taàm ñòa chæ coång xuaát 1 bit. 
E000H-FFFFH laø taàm ñòa chæ coång nhaäp 1 bit 

 
Thieát keá kit vi xöû lyù : 

1.Thieát keá kit xöû lyù goàm CPU PIC 16F877A, RAM 8KB, EPROM 8KB, 
2xIC8255 

2.Thieát keá kit vi xöû lyù CPU PIC 16F877A, RAM 16KB, EPROM 16KB, 
2xIC8255 

3.Thieát keá kit vi xöû lyù CPU PIC 16F877A, RAM 64KB, EPROM 64KB, 
2xIC8255 
4. Kit vi điều khiển tối thiểu và kit mở rộng là gì? 
Thieát keá ngoaïi vi: 

1. Trình baøy caáu truùc sô ñoà khoái vi maïch giao tieáp song song 8255. 
2. Laäp trình 8255 sao cho port A, port B, port C laø xuaát, mode 0. 
3. So saùnh giao tieáp ngoaïi vi song song vaø giao tieáp ngoaïi vi noái tieáp. 
4. Truyeàn döõ lieäu noái tieáp laø gì? Ñoàng boä vaø baát ñoàng boä? Song coâng vaø ñôn 

coâng? 
5.  Chuaån RS232 laø gì?  
6. Keát noái giöõa maùy tính vaø modem. 
7. Keát noái giöõa PIC 16F877A vaø RS232 
8. Veõ maïch truyeàn döõ lieäu giöõa maùy tính vaø vi ñieàu khieån PIC 16F877A söû duïng 

MAX232/MAX233 
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9. Thieát keá maïch giao tieáp PIC 16F877A vôùi led 7 ñoaïn 
10. Thieát keá baøn phím 16 key giao tieáp vôùi PIC 16F877A söû duïng  
a)port B cuûa 16F877A 
b) port A cuûa 8255 
Laäp trình ñieàu khieån : 

1. Ñieàu khieån led ñôn chaïy ñuoåi, saùng daàn, taét daàn vaø hai bìa vaøo ra. 
2. Ñieàu khieån ñoùng nhaû rôøle. 
3. Ñieàu khieån hieån thò led 7 ñoaïn. 
4. Ñieàu khieån ma traän led hieån thò  chöõ HANOI, DHCN. 
5. Ñieàu khieån baøn phím. 

 
  
Dự án  
1/Dự án 1: điều khiển tốc độ  motor DC loại nhỏ 
Viết chương trình điều khiển  motor DC loại nhỏ: 
2/Dự án 2: Điều khiển tốc độ của động cơ bước 
Viết chương trình  Điều khiển động cơ bước. 
3/Mạch báo trộm. 
4/ Hột súc sắc điện tử. 
5/Bộ timer mạch phản ứng. 
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 CHƢƠNG 2: Phần cứng họ MCS-51

 CHƢƠNG 3: Lập trình hợp ngữ họ MCS-51

 CHƢƠNG 4: Các chức năng của họ vi điều 
khiển MCS-51

 CHƢƠNG 5: Giao tiếp
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CHƯƠNG1: GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ

 Mục tiêu ( Tuần 1 )

 Hiểu và giải thích đƣợc cấu trúc chung và 
hoạt động của một hệ thống VXL. Vai trò 
các Bus

 Hiểu chức năng các khối của VXL

 Phân loại bộ nhớ

 SV biết các thảo luận, báo cáo



07-09-2009 Trần Thiên Thanh 9

CHƯƠNG1: GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ

 I – Tổng quan hệ thống vi xử lý

 II – Các loại bus

 III – Vi xử lý

 IV – Bộ nhớ

 V – Nhập xuất ( I/O )

 VI – Vi xử lý – Vi điều khiển

 (Tập lệnh 8051)
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CHƯƠNG1: GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ

 I – Tổng quan hệ thống vi xử lý

 II – Các loại bus

 III – Vi xử lý

 IV – Bộ nhớ

 V – Nhập xuất ( I/O )

 VI – Vi xử lý – Vi điều khiển

 (Tập lệnh 8051)
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Ch1: I - Tổng quan hệ thống VXL

 1. Quá trình phát triển của máy vi tính

 2. Ứng dụng của vi xử lý

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 1. Quá trình phát triển của máy vi tính

 1971  - Intel giới thiệu 8080, là bộ vi xử lý đầu 
tiên, SDK-85

 Các hãng khác: Motorola, RCA, MOS Technology, 
Zilog… giới thiệu 6800, 1801, 6502, Z80, D2, KIM-
1, …

 1976 – Intel giới thiệu 8748, vi điều khiển thuộc 
họ MCS-48  chuẩn công nghiệp

 1980 – Intel công bố chip 8051 ( Simen: 
SAB80515



07-09-2009 Trần Thiên Thanh 13

Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 2. Ứng dụng của vi xử lý

 Thay thế các thành phần cơ điện trong các sản 
phẩm

 Máy giặt, bộ đèn điều khiển giao thông

 Xe ô tô, thiết bị công nghiệp, các sản phẩm tiêu 
dùng

 Các thiết bị ngoại vi của máy vi tính ( thảo luận )
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý



07-09-2009 Trần Thiên Thanh 15

Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
P (Microprocessor): Vi xử 
lý
CPU (Central Processing 
Unit): Đơn vị xử lý trung tâm
Address bus: Bus địa chỉ
Data bus: Bus dữ liệu
Control bus: Bus điều khiển
RAM (Random Access 
Memory): Bộ nhớ truy xuất 
ngẫu nhiên
ROM (Read-Only Memory): 
Bộ nhớ chỉ đọc
I/O Interface: Khối giao 
tiếp nhập/xuất
Peripheral Devices: Thiết 
bị ngoại vi

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
CPU

Nguyên tắc làm việc: 
thực hiện các lệnh liên 
tục và tuần tự
Mỗi lệnh đƣợc biểu 
diễn bằng mã máy ( 
binary = opcode)
Kết nối với hệ thống 
bên ngoài thông qua hệ 
thống bus

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
Bộ nhớ

Đƣợc phân chia theo 
chức năng: bộ nhớ 
chƣơng trình: chứa mã 
lệnh ( mã máy ) và bộ 
nhớ dữ liệu: chứa dữ 
liệu để xử lý khi CPU 
thực hiện lệnh

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
Ngoại vi

Thực chất là những 
cổng vào/ra để CPU 
giao tiếp với các thiết 
bị bên ngoài

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
Giải mã địa chỉ

Bộ nhớ, ngoại vi kết nối 
chung bus, để tiết kiệm 
dây dẫn. Để trách hiện 
tƣợng xung đột logic 
thì bộ nhớ và I/O hoạt 
động ở 3 trạng thái 
(1,0,hi-Z)
Khi bộ nhớ hay I/O 
đƣợc kết nối vào bus 
data thì phần còn lại ở 
trạng thái hi-Z

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
Hệ thống bus

Bus địa chỉ: chứa định 
vị địa chỉ ( đƣợc CPU 
xuất ra)

Bus data: tại 1 thời 
điểm, CPU chỉ giao tiếp 
đƣợc với 1 đơn vị bộ 
nhớ hoặc I/O (2chiều)

Bus điều khiển: gồm 
các tín hiệu đồng bộ 
hoạt động

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 3. Sơ đồ khối của hệ vi xử lý
Ba khối chính

1. Bộ nhớ
2. CPU:
- Đọc/ghi vào bộ nhớ
- Đọc từ đầu vào
- Ghi ra đầu ra
- Thực hiện lệnh nội 
bộ : số học và logic
3. Phối ghép ( giao tiếp 
) vào ra I/O
Không có đƣờng trực 
tiếp từ 1 sang 3.

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: I Tổng quan hệ thống VXL

 1.1 Hãy nêu các thành phần cơ bản trong 
một hệ vi xử lý? Chức năng của từng phần
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Ch1: II Các loại bus

 1. Bus địa chỉ

 Đệm bus địa chỉ

 2. Bus dữ liệu

 Đệm bus dữ liệu

 Bus điều khiển
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Ch1: II Các loại bus

 1. Bus địa chỉ

 Đệm bus địa chỉ

 2. Bus dữ liệu

 Đệm bus dữ liệu

 Bus điều khiển
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Ch1: II Các loại bus

 1. Bus địa chỉ
Nội dung: thông tin địa 
chỉ cần truy xuất (ngăn 
nhớ hoặc thiết bị)

Số lƣợng địa chỉ µP 
quản lý phụ thuộc số 
đƣờng dây 
(16,20,24,32)

Bus một chiều đi từ µP
N đường dây  2N địa 

chỉ
8051  N =16

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices



07-09-2009 Trần Thiên Thanh 26

Ch1: II Các loại bus

 1. (Đệm bus địa chỉ)

Kết nối vật lý dẫn đến quá dòng:
Không hoạt động
Hoạt động không ổn định

 Dùng bộ đệm địa chỉ
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Ch1: II Các loại bus

 1. Bus địa chỉ

 1.9 Có bao nhiêu vị trí bộ nhớ có thể đƣợc định 
địa chỉ  bởi một µP có 20 đƣờng địa chỉ?
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Ch1: II Các loại bus

 2. Bus dữ liệu
Nội dung: thông tin dữ 
liệu đến/từ µP

Số lƣợng đƣờng dây 
quyết định số bit dữ 
liệu mà µP có khả năng 
quản lý cùng một lúc 
(8,16,32, 64 … bit)

Bus hai chiều

P

(CPU)
Data bus

Control bus

RAM ROM I/O Interface

Address bus

Input 

Devices

Memory

Hình 1.1

Output 

Devices

Peripheral Devices
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Ch1: II Các loại bus

 2. Bus dữ liệu

CPU

Bộ nhớ hoặc  
phối ghép 
vào/ra 
(I/O) 

Bus dữ liệu  

CPU Bộ nhớ hoặc  
phối ghép 
vào/ra 
(I/O) Bus dữ liệu  

a) Đọc - Read b) Ghi - Write

Tại 1 thời điểm, dữ liệu chỉ truyền theo 1 hướng
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Ch1: II Các loại bus

 2. Bus dữ liệu

Bus địa chỉ hoạt động độc lập với bus dữ liệu

CPU

Address Bus

Data Bus

Path 1 ( Được chọn)

Path 2 (Khoâng chọn)
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Ch1: II Các loại bus

 2. Bus dữ liệu

Kỹ thuật đệm 2 chiều
sử dụng thêm một tín
hiệu điều khiển, tín
hiệu này sẽ quy định
chiều dữ liệu sẽ đƣợc
đệm.

A

B

BD0 đi vào 

hệ thống
D0 đến CPU

Điều khiển hướng
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Ch1: II Các loại bus

 2. Bus dữ liệu

 1.10 Nếu một chip bộ nhớ có kích thƣớc là 
1024x4bit thì phải cần bao nhiêu chip nhƣ vậy để 
tạo ra 2k(2048) bye bộ nhớ?

 1.11 Nếu một chip bộ nhớ có kích thƣớc là 
256x1bit thì phải cần bao nhiêu chip nhƣ vậy để 
tạo ra 1KB bộ nhớ?
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Ch1: II Các loại bus

 3. Bus điều khiển

 Gồm các đƣờng tín hiệu khác nhau (         ,  

 Hƣớng truyền tuỳ vào loại tín hiệu

 06 loại truyền thông tiêu biểu mà bus điều 
khiển phải xác định bằng tín hiệu điện

 Đọc/ghi từ/vào bộ nhớ

 Đọc/ghi từ/vào I/O

 Nhận biết yêu cầu ngắt (interrupt acknowledge)

 Nhận biết yêu cầu treo (phục vụ DMA, hold 
acknowledge)

RD
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Ch1: II Các loại bus
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Ch1: II Các loại bus
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

Execution Unit: Khối thực thi
Control Unit: Khối điều khiển
Registers: Các thanh ghi
ALU (Arithmetic & Logic Unit): Khối logic 
- số học
Sequencer: Bộ điều khiển tuần tự
Instruction Register: Thanh ghi lệnh
Instruction Decoder: Bộ giải mã lệnh
Program Counter: Bộ đếm chƣơng trình
Internal bus: Bus nội
Bus interface: Giao tiếp bus
Data bus driver: Bộ điều khiển bus dữ 
liệu
Control bus driver: Bộ điều khiển bus 
điều khiển
Address bus driver: Bộ điều khiển bus 
địa chỉ

Address busData bus Control bus

Registers

(data, address)
ALU

Address bus

driver

Data bus

driver

Control bus

driver

Program Counter

Internal bus

Bus 

Interface

Execution Unit Sequencer

Hình 1.6

Control

Unit

Instruction Decoder

Instruction Register 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

Sequencer: Bộ điều khiển tuần tự: nhận 
lệnh từ bộ nhớ, sau đó giải mã lệnh và 
truyền lệnh đã giải mã đến khối thực thi

Instruction Register: Thanh ghi lệnh
Instruction Decoder: Bộ giải mã lệnh
Program Counter: Bộ đếm chƣơng 
trình

Address busData bus Control bus

Registers

(data, address)
ALU

Address bus

driver

Data bus

driver

Control bus

driver

Program Counter

Internal bus

Bus 

Interface

Execution Unit Sequencer

Hình 1.6

Control

Unit

Instruction Decoder

Instruction Register 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Thanh ghi PC ( bộ 
đếm chƣơng 
trình):

 Nội dung là địa chỉ 
ô nhớ chứa mã 
lệnh cần truy xuất 
(lệnh kế tiếp lệnh 
đang thực thi)

Address busData bus Control bus

Registers

(data, address)
ALU

Address bus

driver

Data bus

driver

Control bus

driver

Program Counter

Internal bus

Bus 

Interface

Execution Unit Sequencer

Hình 1.6

Control

Unit

Instruction Decoder

Instruction Register 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Thanh ghi PC ( bộ 
đếm chƣơng trình):
 Nội dung là địa chỉ ô 

nhớ chứa mã lệnh 
cần truy xuất (lệnh 
kế tiếp lệnh đang 
thực thi)

 Gặp lệnh chuyển 
điều khiển ( nhảy, 
gọi chƣơng trình 
con…) thì nội dung 
PC bị thay đổi

 Còn có tên là con trỏ 
lệnh IP ( Instruction 
Pointer)

Address1 – MOV 20H,B

Address2 – MOV R0,#20h

Address3 – XCHD A, @R0

Address 4 – MOV B,20H

Address2PC
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Việc tìm nạp lệnh từ bộ nhớ 
là một trong các thao tác cơ 
bản nhất mà P thực hiện, 
gồm các bƣớc nhƣ sau:
 - Nội dung của PC đƣợc đặt 

lên bus địa chỉ.
 - Tín hiệu điều khiển READ 

đƣợc xác lập (chuyển sang 
trạng thái tích cực).

 - Mã lệnh đƣợc đọc từ bộ 
nhớ và đƣa lên bus dữ liệu.

 - Mã lệnh đƣợc chốt vào 
thanh ghi lệnh IR bên trong.

 - PC đƣợc tăng lên để chuẩn 
bị tìm nạp lệnh kế từ bộ 
nhớ. 



07-09-2009 Trần Thiên Thanh 41

Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Một chu kỳ lệnh có thể chia 
thành 2 bƣớc:
 Chu kỳ nhận lệnh: CPU sẽ xuất nội 

dung thanh ghi PC ra bus địa chỉ, 
đồng thời xuất tín hiệu đọc lệnh trên 
bus dữ liệu giải mã địa chỉ nhận 
lệnh( địa chỉ, tín hiệu điều khiển) và 
cho phép xuất ô nhớ có địa chỉ 
tƣơng ứng, đặt dữ liệu ( là mã lệnh) 
lên bus data. CPU đọc data này và 
cất trong IR. Đồng thời, nội dung PC 
tăng, trỏ vào địa chỉ mã lệnh kế 
tiếp. Thuật ngữ PC hiện hành là PC 
đã trỏ vào mã lệnh kế tiếp
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Một chu kỳ lệnh có thể chia 
thành 2 bƣớc:
 Chu kỳ thực thi lệnh: giải mã 

lệnh nhận lệnh từ IR, giải mã 
lệnh và phát tín hiệu điều 
khiển đến các khối liên quan 
để thực hiện lệnh. Tuỳ lệnh 
mà việc thực thi chỉ thực hiện 
bên trong CPU hay cần giao 
tiếp ra bên ngoài.
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Một chu kỳ lệnh có thể 
chia thành 2 bƣớc:

 Hiện nay, ngƣời ta dùng 
kỹ thuật đừơng ống có 
nghĩa là 2 chu kỳ trên 
hoạt động cùng 1 thời 
điểm để tiết kiệm chu kỳ 
bus.
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Bộ giải mã lệnh:
 Nhận lệnh từ IR

 Thông dịch (diễn dịch) các 
lệnh đƣợc nhận vào µP

 Tác động đến những phần 
khác (ALU, các thanh ghi đa 
dụng…) để lệnh đó đƣợc thực 
hiện

 Từ điển lƣu nghĩa của mỗi 
lệnh

 ID càng lớn thì PC càng hiểu 
nhiều lệnh

Address busData bus Control bus

Registers

(data, address)
ALU

Address bus

driver

Data bus

driver

Control bus

driver

Program Counter

Internal bus

Bus 

Interface

Execution Unit Sequencer
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Control

Unit

Instruction Decoder

Instruction Register 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Thanh ghi lệnh:

 Lƣu trữ mã nhị phân 
của lệnh đang đƣợc 
thực thi

Address busData bus Control bus

Registers

(data, address)
ALU

Address bus

driver

Data bus

driver

Control bus

driver

Program Counter

Internal bus

Bus 

Interface

Execution Unit Sequencer
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Instruction Decoder

Instruction Register 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Khối thực thi:

 Thực thi và ghi kết 
quả câu lệnh

 Các toán hạng nằm ở 
thanh ghi hoặc ở bus 
nội

Address busData bus Control bus

Registers

(data, address)
ALU
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driver

Data bus

driver
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driver

Program Counter

Internal bus
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 ALU:

 Vi mạch điện tử

 Thực hiện các phép 
toán số học (+,-,*,/) 
và logic(and, or, not, 
xor)
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Thanh ghi đa dụng:
 Chức năng chính: lƣu trữ tạm 

thời dữ liệu

 Nội dung: dữ liệu cần xử lý 
hoặc địa chỉ chứa giá trị cần 
xử lý nhận từ bộ nhớ hoặc I/O

 Thanh ghi và độ rộng thanh 
ghi càng lớn  càng tốt. ( 
không thực hiện nhiều phép 
truyền thông tin giữa µP và bộ 
nhớ do truy xuất trực tiếp từ 
thanh ghi 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Thanh ghi đa dụng:

 Mỗi thanh ghi có địa chỉ 
truy xuất đến (byte/bit 
tuỳ vị trí)

 Nối với nhau hoặc đến 
các phần tử khác thuộc 
µP bằng bus nội

 Độ rộng: 8 bit, 16bit, 
32bit, 64bit. 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Khối điều khiển:

 Tạo tín hiệu điều 
khiển cho các hoạt 
động bên trong + 
bên ngoài của µP . 
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Ch1 III Chip Vi xử lý µP

 Giao tiếp bus:

 Gồm 3 bộ điều khiển 
để giao tiếp với bus 
bên ngoài tƣơng ứng
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driver
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 Nhắc lại các đơn vị bit, nibble, byte, 
word

 Bit: 0,1

 Nibble: 4 bit

 Byte: 8 bit

 Word

 2 byte

 Dài:4 byte ( theo thế hệ vi xử lý 16bit, 32bit )
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 1. Phân loại

 2. Cấu trúc bên trong tiêu biểu của bộ 
nhớ

 3. Truy xuất bộ nhớ

 4. Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 1. Phân loại

 Bộ nhớ thƣờng đƣợc chia làm hai loại: bộ nhớ cơ 
bản (hay bộ nhớ chính – main memory) và bộ nhớ 
lƣu trữ (storage memory).

 - Bộ nhớ chính: ROM và RAM.

 - Bộ nhớ lƣu trữ: băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng…

 Thông thƣờng bộ nhớ lƣu trữ đƣợc xem nhƣ  là thiết bị 
I/O
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 a. Bộ nhớ chỉ đọc – ROM (Read-Only 
Memory)
 Là bộ nhớ chỉ đọc, không thể sửa đổi thông tin 

trong các hoạt động thông thƣờng.

 Thông tin ghi trong ROM sẽ không bị mất đi khi 
mất nguồn cung cấp.

 ROM đƣợc ghi bằng thiết bị chuyên dụng.

 ROM thƣờng đƣợc dùng để chứa các chƣơng trình 
và dữ liệu cố định (chƣơng trình khởi động, dữ 
liệu tra bảng …)
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 b. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên –
RAM (Random Access Memory)

 Cho phép đọc/ghi thông tin bất kỳ lúc nào 
trong quá trình làm việc mà không cần 
thiết bị đặc biệt.

 Thông tin trong RAM sẽ bị mất khi mất 
nguồn cung cấp.
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 Có hai loại RAM chính: 
 RAM động – DRAM (Dynamic RAM): có cấu tạo từ các 

transistor MOSFET và tụ điện (1 phần tử nhớ), lƣu trữ thông 
tin bằng điện tích trong tụ nên thông tin có thể mất đi (rò rĩ 
hết) nếu không có biện pháp duy trì thích hợp. Do đó cần có 
quá trình làm tƣơi (refresh) định kì để phục hồi nội dung của 
các ô nhớ trƣớc khi nó mất đi (rò rĩ hết). DRAM có thể tích 
hợp với dung lƣợng lớn.

 RAM tĩnh – SRAM (Static RAM): cấu tạo từ những Flipflop 
(FF) (1 phần tử nhớ), mỗi FF lƣu trữ một bit thông tin nên 
SRAM không cần quá trình làm tƣơi để duy trì nội dung. Tuy 
nhiên, nó khó tích hợp với dung lƣợng lớn



07-09-2009 Trần Thiên Thanh 58

Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 2. Cấu trúc bên trong tiêu biểu của bộ nhớ
 Bộ nhớ gồm các phần tử nhớ hay ô nhớ (memory cell) đƣợc 

tổ chức dƣới dạng ma trận. Mỗi ô nhớ chứa một bit thông 
tin.

 Mảng nhớ đƣợc phân chia thành một chuỗi các ngăn nhớ
hay từ nhớ (word).

 Mỗi ngăn nhớ đều có một địa chỉ duy nhất.

 Một ngăn nhớ có thể có 4-bit, 8-bit, 16-bit …

 Ký hiệu: số ngăn nhớ x độ rộng mỗi ngăn nhớ

 Ví dụ: bộ nhớ 1024 x 8 bao gồm 210 ngăn nhớ, mỗi
ngăn nhớ có 8-bit.
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)

 Cấu trúc bên trong tiêu biểu của bộ
nhớ: Memory array: Mảng ô 

nhớ
Row address decoder: Bộ 
giải mã địa chỉ hàng
Column address decoder: 
Bộ giải mã địa chỉ cột
Memory cell: Ô nhớ
Three state driver: Bộ 
điều khiển ngõ ra 3 trạng 
thái
Data Output: Dữ liệu ra
Data Input: Dữ liệu vào
Address: Địa chỉ
Write: Ghi

Hình 1.8

Memory 

array
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Row
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decoder …
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address

decoder
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Ch1 IV Bộ nhớ (memory)
Các tín hiệu tiêu biểu 
trên một chip nhớ:

+ (Chip Select): tín 
hiệu chọn chip (cho 
phép chip).
+ (Output Enable): 
tín hiệu cho phép 
xuất dữ liệu (nhận 
xung kích  từ P).
+ (Write Enable): 
tín hiệu cho phép 
ghi dữ liệu (nhận 
xung kích  từ P).
+ Address: các tín 
hiệu địa chỉ (từ bus 
địa chỉ) để chọn 
ngăn nhớ cần thao 
tác.
+ Data: các tín hiệu 

Hình 1.8
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Ch1: II Các loại bus

 Các đặc trƣng của tập lệnh

 Tuỳ ứng dụng  có tập lệnh khác nhau



Bay giảng Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành Điện tử-Viễn thông
Đại học Bách khoa Đà Nẵng

của Hồ Viết Việt, Khoa CNTT-ĐTVT

Tài liệu tham khảo

[1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo 
dục, 1997

[2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho 
hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ
thuật, 2001



Chương 3

Vi xử lý 8088-Intel

3.1 Kiến trúc và hoạt động của 8088
- Nguyên lý hoạt động
- Sơ đồ khối chức năng

3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088

3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ

3.4 Mô tả tập lệnh Assembly



Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh
Tìm và copy 
các byte lệnh từ bộ nhớ

Giải mã lệnhTạo ra các tín hiệu điều khiển
để thực hiện lệnh

Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý



Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy

• Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải 
mã lệnh và thực hiện 1 lệnh

• Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác 
nhau là khác nhau

• Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số
nguyên lần chu kỳ máy

• Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số
hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý



3.1 Kiến trúc và Hoạt động của 8088



Đơn vị giao tiếp Bus - BIU

• Phát các tín hiệu địa chỉ đến bộ nhớ và các 
cổng I/O thông qua A-Bus

• Đọc mã lệnh từ bộ nhớ thông qua D-Bus

• Đọc dữ liệu từ bộ nhớ thông qua D-Bus

• Ghi dữ liệu vào bộ nhớ thông qua D-Bus

• Đọc dữ liệu từ các cổng I thông qua D-Bus

• Ghi dữ liệu ra các cổng O thông qua D-Bus



Đơn vị thực hiện - EU

• Bao gồm CU và ALU

• CU : Giải mã lệnh để tạo ra các tín hiệu 
điều khiển nhằm thực hiện lệnh đã được 
giải mã

• ALU: thực hiện các thao tác khác nhau đối 
với các toán hạng của lệnh



Tổ chức của microprocessor

ALU
BIU

Control

Control
registers

General
purpose
registers

Status
Registers

Control

Data

Address

CPU



Xử lý lệnh của các vi xử lý trước 8086/8088

• Một thủ tục đơn giản gồm 3 bước:
– Lấy lệnh từ bộ nhớ

– Giải mã lệnh

– Thực hiện lệnh
• Lấy các toán hạng từ bộ nhớ (nếu có)

• Lưu trữ kết quả

Fetch
1

Decode
1

Execute
1

Fetch
2

Decode
2

Execute
2

…...

Busy Idle Busy …...Busy Idle Busy

Microprocessor

Bus



Cơ chế Pipelining

P ip e lin in g

B u s  F e tc h
1

F e tc h
2

F e tc h
3

F e tc h
4

S to re
1

F e tc h
5

… ...F e tc h
6

F e tc h
7

L o a d
2

In s tru c tio n  
U n it

D e c o d e
1

D e c o d e
2

D e c o d e
3

D e c o d e
4

Id le

D e c o d e
5

… ...D e c o d e
6

Id le D e c o d e
7

E x e c .
1

E x e c .
2

E x e c .
3

E x e c .
4

Id le

Id le E x e c .
5

E x e c .
6

E x e c .
7

Id le E x e c u tio n
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3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088
8088 có 14 thanh ghi 16-bit



Cấu trúc thanh ghi của họ x86
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EAX
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BX
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ECX

CH CL

CX

Data

EDX

DH DL

DX

General Purpose
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EIP

IP
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EFLAG
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Special Registers

Stack Segment

Code SegmentCS

Data SegmentDS

Extra SegmentES

SS
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Segment Registers

Stack Pointer

ESP

SP

Base Pointer

EBP

BP

Dest Index

EDI

DI

Source Index

ESI

SI

Index Registers



Cấấấấu trúc thanh ghi 8086/8088

AH
BH
CH
DH

AL
BL
CL
DL

07 07

015

IP
SP
BP
SI
DI

Accumulator
Base

Counter
Data

CS
DS
SS
ES

015

Code Segment

Data Segment

Stack Segment

Extra Segment

Instruction Pointer
Stack Pointer

Base Pointer
Source Index

Destination Index

}

}
}

AX
BX
CX
DX



AH
BH
CH
DH

AL
BL
CL
DL

07 07

Accumulator
Base

Counter

Data

AX
BX
CX
DX

- Có thể truy cập như các thanh ghi 8-bit
- Lưu trữ tạm thời dữ liệu để truy cập nhanh hơn 
và tránh khỏi phải truy cập bộ nhớ
- Có công dụng đặc biệt đối với một số câu lệnh

Các thanh ghi đa năng



Các thanh ghi segment

CS
DS
SS
ES

015

Code Segment

Data Segment

Stack Segment
Extra Segment

- Lưu trữ địa chỉ segment của một ô nhớ cần truy cập
- Kết hợp với các thanh ghi offset nhất định 



- Lưu trữ địa chỉ offset của một ô nhớ cần truy cập
- Kết hợp với các thanh ghi segment nhất định 

Các thanh ghi offset

IP
SP
BP
SI
DI

Instruction Pointer

Stack Pointer

Base Pointer

Source Index

Destination Index



x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF

015

Thanh ghi cờ

- Không phải tất cả các bit đều được sử dụng
- Mỗi bit được sử dụng được gọi là một cờ
- Các cờ đều có tên và có thể được Lập/Xoá
riêng lẽ
- Bao gồm các cờ trạng thái và các cờ điều 
khiển



Flags register

8086, 8088, 801868086, 8088, 80186

8028680286

80386, 80486DX80386, 80486DX

80486SX80486SX

AC AC (Alignment check)(Alignment check)
(VM)(VM) Virtual modeVirtual mode

(RF)(RF) ResumeResume

(NT)(NT) Nested taskNested task
(IOPL)(IOPL) Input/output Input/output 

privilege levelprivilege level
(O)(O) OverflowOverflow
(D)(D) DirectionDirection

(I)(I) InterruptInterrupt
(T)(T) TraceTrace
(S)(S) SignSign
(Z)(Z) ZeroZero

(A)(A) Auxiliary CarryAuxiliary Carry
(P)(P) ParityParity
(C)(C) CarryCarry



3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ

- Bộ nhớ được xem là một tập hợp các ô nhớ
- Mỗi ô nhớ được nhận dạng bằng một Địa chỉ
vật lý duy nhất 20-bit
- Trong hoạt động truy cập một ô nhớ, Địa chỉ
vật lý của nó được tạo ra từ hai giá trị 16-bit: 
Địa chỉ segment và Địa chỉ Offset
- Địa chỉ logic = Địa chỉ segment:Địa chỉ offset



Mối liên hệ giữa ĐCVL vàĐCLG
A=Bus

0000Thanh ghi offset. Thanh ghi Segment 

Địa chỉ vật lý

00

0

1515

19



3.4 Mô tả tập lệnh Assembly của 
8086/8088

- Khuôn dạng: Mnemonics Các toán hạng
- Nhóm lệnh chuyển số liệu
- Nhóm lệnh số học
- Nhóm lệnh logic
- Nhóm lệnh Rẽ nhánh
- Nhóm lệnh thao tác string
- Nhóm lệnh hỗn hợp



Nhóm lệnh chuyển số liệu 
Data Transfer Instructions 

-Chuyển số liệu (sao chép số liệu) từ vị trí này 
sang vị trí khác
- Nguồn số liệu không thay đổi
- Đich sẽ có giá trị như giá trị của Nguồn
- Các lệnh chuyển số liệu không ảnh hưởng đến 
các cờ trạng thái trên thanh ghi cờ
- Một số lệnh tiêu biểu: MOV, XCHG



Data Transfer Instructions -
MOV

Khuôn dạng: MOV Đích,Nguồn
- Tác dụng: (Đích) � (Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Một số lưu ý đối với MOV

- Đích và Nguồn phải có cùng kích cỡ
- Đích và Nguồn không thể đồng thời 
thuộc bộ nhớ
- Nếu Đích là một thanh ghi segment 
của VXL thì Nguồn không thể là một 
giá trị cụ thể (nói cách khác, không thể
nạp giá trị trực tiếp cho một thanh ghi
segment bằng lệnh MOV)



Data Transfer Instructions - XCHG
Khuôn dạng: XCHG T/h1,T/h2

- Tác dụng: (T/h1) � (T/h2)
- T/h1: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- T/h2: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)



Một số lưu ý đối với XCHG

- T/h1 và T/h2 phải có cùng kích cỡ
- T/h1 và T/h2 không thể đồng thời 
thuộc bộ nhớ
- T/h1 và T/h2 không thể là các thanh 
ghi segment



Các mode địa chỉ

- Khi thực hiện lệnh, VXL sẽ thực hiện những 
thao tác nhất định trên số liệu, các số liệu này 
được gọi chung là các toán hạng.
- Các toán hạng trong một câu lệnh có thể là một 
phần của câu lệnh (ở dạng mã máy), có thể nằm 
ở một thanh ghi của VXL hoặc ở Bộ nhớ
-Cách xác định toán hạng trong các câu lệnh 
được gọi là các mode (định) địa chỉ



Các mode địa chỉ

- Mode địa chỉ thanh ghi: MOV AX,BX
- Mode địa chỉ tức thì: MOV AL,55h
- Các mode địa chỉ bộ nhớ: Các cách thức xác 
định địa chỉ vât lý của toán hạng nằm trong bộ
nhớ:

Mode địa chỉ trực tiếp
Các mode địa chỉ gián tiếp …



Mode địa chỉ trực tiếp 
(Direct Addressing Mode)



Mode địa chỉ gián tiếp thanh ghi
(Register Indirect Addressing Mode )



Mode địa chỉ cơ sở-chỉ số
(Based-Indexed Addressing Mode )



Nhớ các mode địa chỉ bộ nhớ như thế nào?

• Tất cả bắt đầu trong bảng sau đây:

• Lấy ra 0 hoặc 1 phần tử từ mỗi cột

• (Không lấy 2 phần tử từ một cột)

• Phải lấy ít nhất 1 phần tử từ bảng

BX

BP

SI

DI D
IS

P



Các ví dụ

89 D8 MODEOPMove to AX the 16-bit value in BXMOV AX, BX Register

Memory ContentsCommentInstruction
Addressing 

Mode

89 F8 MODEOPMove to AX the 16-bit value in DIMOV AX, DI Register

88 C4 MODEOPMove to AL the 8-bit value in AXMOV AH, AL Register

B4 12 DATA8OPMove to AH the 8-bit value 12HMOV AH, 12h Immediate

B8 34 DATA16OPMove to AX the value 1234hMOV AX, 1234h Immediate

B8 lsb msb DATA16OP
Move to AX the constant defined as 
CONST

MOV AX, CONST Immediate

B8 lsb msb DATA16OP
Move to AX the address or offset of 
the variable X

MOV AX, X Immediate

A1 34 12 DISP16OP
Move to AX the value at memory 
location 1234h

MOV AX, [1234h] Direct

A1 lsb msb DISP16OP
Move to AX the value in memory 
location DS:X

MOV AX, [X] Direct



Các ví dụ

A3 lsb msb DATA16OP
Move to the memory location 
pointed to by DS:X the value in AX

MOV [X], AX Direct

Memory ContentsCommentInstruction
Addressing 

Mode

8B 05 MODEOP
Move to AX the 16-bit value pointed 
to by DS:DI

MOV AX, [DI] Indexed

89 05 MODEOP
Move to address DS:DI the 16-bit 
value in AX

MOV [DI], AX Indexed

8B 07 MODEOP
Move to AX the 16-bit value pointed 
to by DS:BX

MOV AX, [BX]
Register 
Indirect

89 07 MODEOP
Move to the memory address DS:BX 
the 16-bit value stored in AX

MOV [BX], AX
Register 
Indirect

89 46 MODEOP
Move to memory address SS:BP
the 16-bit value in AX

MOV [BP], AX
Register 
Indirect

8B 87 lsb msb MODEOP
Move to AX the value in memory at 
DS:BX + TAB

MOV AX, TAB[BX]
Register 
Relative

89 87 lsb msb DISP16OP
Move value in AX to memory 
address DS:BX + TAB

MOV TAB[BX], AX
Register 
Relative

8B 01 MODEOP
Move to AX the value in memory at 
DS:BX + DI

MOV AX, [BX + DI]
Base Plus 
Index

DISP16

MODE



Các ví dụ

89 01 MODEOP
Move to the memory location 
pointed to by DS:X the value in AX

MOV [BX + DI], AX
Base Plus 
Index

Memory ContentsCommentInstruction Addressing 
Mode

8B 81 34 12 MODEOP
Move word in memory location 
DS:BX + DI + 1234h to AX register

MOV AX, [BX + DI + 1234h]
Base Rel
Plus Index DISP16

C7 81 34 12 78 56
Move immediate value 5678h to 
memory location BX + DI + 1234h

MOV word [BX + DI + 
1234h], 5678h

Base Rel
Plus Index



Mã máy
Một lệnh có thể dài từ1 đến 6 byte

• Byte 1 gồm:

– Opcode  (6 bit) xác định phép toán cần thực hiện

– Bit D xác định toán hạng ở REG của Byte 2 là nguồn hay đích:

1: Đích

0: Nguồn

– Bit W xác định kích cỡ của toán hạng là 8 bit hay 16 bit

0: 8 bit

1: 16 bit

• Byte 2 gồm:Mode field (MOD), Register field (REG)

Register/memory field (R/M field)



Anatomy of an instruction

• Opcode contains the type of instruction we 
execute plus two special bits, D and W

• The mode byte is used only in instructions that 
use register addressing modes and encodes the 
source and destination for instructions with two 
operands

• D stands for direction and defines the data flow 
of the instruction
– D=0, data flows from REG to R/M
– D=1, data flows from R/M to REG 

• W stands for the size of data
– W=0, byte-sized data
– W=1, word (in real mode) or double-word sized (in 

protected mode)

D W

OPCODE

MOD R/MREG

Opcode Mode Displacement Data/Immediate



Anatomy of an instructionAnatomy of an instruction

•• MOD field specifies the addressing modeMOD field specifies the addressing mode

•• 00 00 –– no displacementno displacement

•• 01 01 –– 88--bit displacement, sign extendedbit displacement, sign extended

•• 10 10 –– 1616--bit displacementbit displacement

•• 11 11 –– R/M is a register, register addressing modeR/M is a register, register addressing mode

•• If MOD is 00,01, or 10, the R/M field selects one of If MOD is 00,01, or 10, the R/M field selects one of 
the memory addressing  modesthe memory addressing  modes

D W

OPCODE

MOD R/MREG

Opcode Mode Displacement Data/Immediate



Registers in the REG and R/M 
fields

Code W=0 (Byte) W=1 (Word) W=1 (DWord)

000 AL AX EAX

001 CL CX ECX

010 DL DX EDX

011 BL BX EBX

100 AH SP ESP

101 CH BP EBP

110 DH SI ESI

111 BH DI EDI



Example

• Consider the instruction 8BECh
• 1000 1011 1110 1100 binary
• Opcode 100010 -> MOV
• D=1 data goes from R/M to REG
• W=1 data is word-sized
• MOD=11, register addressing
• REG=101 destination, R/M=100 

source
• MOV BP, SP

Code W=0 W=1 W=1

000 AL AX EAX

001 CL CX ECX

010 DL DX EDX

011 BL BX EBX

100 AH SP ESP

101 CH BP EBP

110 DH SI ESI

111 BH DI EDI



Displacement addressing
• If MOD is 00, 01, or 10 R/M has an entirely 

different meaning

R/M Code Function

000 DS:BX+SI

001 DS:BX+DI

010 SS:BP+SI

011 SS:BP+DI

100 DS:SI

101 DS:DI

110 SS:BP

111 DS:BX

00

MOD

01

FUNCTION

10

11

No displacement

8-bit sign-extended displacement

16-bit displacement

R/M is a register (register addressing mode)

Examples:Examples:

If MOD=00 and R/M=101 mode is [DI]If MOD=00 and R/M=101 mode is [DI]

If MOD=01 and R/M=101 mode is If MOD=01 and R/M=101 mode is 
[DI+33h][DI+33h]

If MODE=10 and R/M=101 modes is If MODE=10 and R/M=101 modes is 
[DI+2233h][DI+2233h]



Example

• Instruction 8A15h
• 1000 1010 0001 0101
• Opcode 100010 -> MOV 
• D=1, data flows from R/M to REG
• W=0, 8-bit argument
• MOD=00 (no displacement)
• REG=010 (DL)
• REG=101 ([DI] addressing mode)
• MOV DL, [DI]

Code W=0 W=1 W=1

000 AL AX EAX

001 CL CX ECX

010 DL DX EDX

011 BL BX EBX

100 AH SP ESP

101 CH BP EBP

110 DH SI ESI

111 BH DI EDI

R/M Code Function

000 DS:BX+SI

001 DS:BX+DI

010 SS:BP+SI

011 SS:BP+DI

100 DS:SI

101 DS:DI

110 SS:BP

111 DS:BX



Direct Addressing Mode

• MOD is always 00

• R/M is always 110

• REG encodes the register to/from we take 
data as usual

• Third byte contains the lower-order  bytes 
of the displacement, fourth byte contains the 
high order byte of the displacement



Direct Addressing

• Example: 8816 00 10
• 1000 1000 0001 0110 0000 0000 0001 0000
• Opcode 100010 -> MOV
• W=0 (byte-sized data)
• D=0 data flows from REG
• MOD 00, REG=010 (DL), R/M=110
• Low-order byte of displacement 00
• High-order byte of displacement 10
• MOV [1000h], DL

Code W=0 W=1 W=1

000 AL AX EAX

001 CL CX ECX

010 DL DX EDX

011 BL BX EBX

100 AH SP ESP

101 CH BP EBP

110 DH SI ESI

111 BH DI EDI



Segment MOV instructions

• Different opcode 100011

• Segments are selected by setting the REG 
field

REG Code Segment reg.

000 ES

001 CS

010 SS

011 DS

100 FS

101 GS

Example MOV BX, CSExample MOV BX, CS

Opcode Opcode 1000110010001100

MOD=11 (register addressing)MOD=11 (register addressing)

REG=001 (CS)REG=001 (CS)

R/M=011 (BX)R/M=011 (BX)

8CCB8CCB



Mã máy

REG xác định thanh ghi cho toán hạng thứ nhất



Mã máy
MOD và R/M cùng nhau xác định toán hạng thứ hai



Mã máy
MOD và R/M cùng nhau xác định toán hạng thứ hai



Ví dụ
Mã hoá lệnh MOV BL,AL
• Opcode đối với MOV là 100010

• Ta mã hoá AL sao cho AL là toán hạng nguồn:

– D = 0 (AL là toán hạng nguồn)

• W bit = 0 (8-bit)

• MOD = 11 (register mode)

• REG = 000 (mã của AL)

• R/M = 011 (mã của BL)

Kết quả:: 10001000 11000011 = 88 C3



Nhóm lệnh Số học
• Bên cạnh tác dụng, cần chú ý đến ảnh hưởng của 

lệnh đối với các cờ trạng thái

• Các lệnh số học th/thường: ADD, SUB, …

• Các lệnh số học khác: CMP. NEG, INC, DEC, …

• Ảnh hưởng đến các cờ trạng thái
– CF 

– OF          Phụ thuộc vào quá trình thực hiện phép toán

– AF

– ZF = 1  nếu Kết quả bằng 0

– SF = 1  nếu MSB của Kết quả = 1

– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn



Arithmetic Instructions - ADD
Khuôn dạng: ADD Đích,Nguồn

- Tác dụng: (Đích) � (Đích)+(Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Ảnh hưởng của ADD
– ZF = 1 nếu Kết quả bằng 0

– SF = 1 nếu MSB của Kết quả = 1

– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn

• CF được lập nếu tràn không dấu (có nhớ từ
MSB)

• OF được lập nếu tràn có dấu:
- Có nhớ từ MSB, Không có nhớ vào MSB
- Có nhớ vào MSB, Không có nhớ từ MSB

• AF được lập nếu có nhớ từ nibble thấp vào 
nibble cao (từ bit 3 vào bit 4)



Các cờ trên thanh ghi cờ

• Các bit nhất định trên thanh ghi cờ điều 
khiển hoạt động hoặc phản ánh trạng thái 
của vi xử lý
– Các cờ điều khiển (TF, IF, DF)

• Quyết định cách đáp ứng của vi xử lý trong các tình 
huống nhất định

– Các cở trạng thái (CF, PF, AF, ZF, SF, OF)
• Bị ảnh hưởng bởi các phép toán nhất định
• Phục vụ cho các lệnh có điều kiện



Các cờ điều khiển

• DF - Direction flag (Cờ hướng)
– DF = 1: huớng xuống
– DF = 0: hướng lên

• IF – Interrupt flag (Cờ ngắt)
– IF = 1: cho phép ngắt ngoài
– IF = 0: cấm ngắt ngoài (đối với ngắt cheđược)

• TF - Trace flag
– TF = 1: vi xử lý thực hiện từng lệnh một



Các cờ trạng thái

• Carry
– carry or borrow at 

MSB in add or subtract

– last bit shifted out

• Parity
– low byte of result has 

even parity

• Auxiliary
– carry or borrow at bit 3

• Zero
– result is 0

• Sign
– result is negative

• Overflow
– signed overflow 

occurred during add or 
subtract



(Signed) Overflow

• Can only occur when adding numbers of the 
same sign (subtracting with different signs)

• Detected when carry into MSB is not equal 
to carry out of MSB
– Easily detected because this implies the result 

has a different sign than the sign of the 
operands

• Programs can ignore the Flags!



Signed Overflow Example

10010110

+ 10100011

00111001

Carry in = 0, Carry out = 1

Neg+Neg=Pos

Signed overflow occurred
OF = 1 (set)

00110110

+ 01100011

10011001

Carry in = 1, Carry out = 0

Pos+Pos=Neg

Signed overflow occurred
OF = 1 (set)



Examples of No Signed 
Overflow

10010110

+ 01100011

11111001

Carry in = 0, Carry out = 0

Neg+Pos=Neg

No Signed overflow occurred
OF = 0 (clear)

10010110

+ 11110011

10001001

Carry in = 1, Carry out = 1

Neg+Neg=Neg

No Signed overflow occurred

OF = 0 (clear)



Unsigned Overflow

• The carry flag is used 
to indicate if an 
unsigned operation 
overflowed

• The processor only 
adds or subtracts - it 
does not care if the 
data is signed or 
unsigned!

10010110

+ 11110011

10001001

Carry out = 1

Unsigned overflow occurred

CF = 1 (set)



DEBUG's Register Display

-R

…000 SP=0010 BP=0000 SI=0000 DI=0000

…00F IP=004F NV UP DI PL NZ NA PO NC

• The state of the Flags are shown in line 2
• OV/NV: (no)oVerflow DN/UP: direction

• EI/DI: En(Dis)abled Interrupts

• NG/PL: sign ZR/NZ: (not)Zero

• AC/NA: (no)Auxiliary PE/PO: Even/Odd

• CY/NC: (no)Carry ( set/clear)



Arithmetic Instructions - SUB
Khuôn dạng: SUB Đích,Nguồn

- Tác dụng: (Đích) � (Đích)-(Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Ảnh hưởng của SUB
– ZF = 1 nếu Kết quả bằng 0

– SF = 1 nếu MSB của Kết quả = 1

– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn

• CF được lập nếu tràn không dấu (có mượn vào
MSB)

• OF được lập nếu tràn có dấu:
- Có mượn từ MSB, Không có mượn từ MSB
- Có mượn từ MSB, Không có mượn vào MSB

• AF được lập nếu có mượn từ nibble cao vào 
nibble thấp (từ bit 4 vào bit 3)



Arithmetic Instructions - CMP
Khuôn dạng: CMP Đích,Nguồn
- Tác dụng: (Đích)-(Nguồn)
-  Đích: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp

nhau)
- Nguồn: có thể là:
1. Một thanh ghi 8 hoặc 16 bit của VXL 
2. Một vị trí nhớ (1 hoặc 2 ô nhớ liên tiếp 

nhau)
3. Một giá trị cụ thể



Arithmetic Instructions – INC, DEC, 
NEG

• INC T/h
• Trong đó: T/h có thể là các thanh ghi hoặc vị trí nhớ

• Tác dụng: (T/h) � (T/h)+1

• DEC T/h
• Trong đó: T/h có thể là các thanh ghi hoặc vị trí nhớ

• Tác dụng: (T/h) � (T/h)-1
• Lưu ý: Các lệnh INC và DEC không ảnh hưởng đến cờ CF

• Lệnh NEG  T/h: Đảo dấu của T/h (Lấy bù 2)
• Lệnh NEG sẽ lập cờ OF nếu giá trị của T/h là giá trị âm 

nhất trong dải giá trị của các số có dấu tương ứng



Nhóm lệnh Logic
• Cần chú ý đến ảnh hưởng của lệnh đối với các cờ

trạng thái
• Các lệnh logic th/thường: NOT, AND, OR, XOR

NOT A: ~A
AND A,B: A &= B
OR A,B   :        A |= B
XOR A,B:         A ^= B
• NOT không ảnh huởng đến các cờ trạng thái.
• Các lệnh khác:

– CF = 0
– OF = 0
– ZF = 1  nếu Kết quả bằng 0
– SF = 1  nếu MSB của Kết quả = 1
– PF = 1 nếu byte thấp của kết quả có Parity chẳn
– AF không xác định



Một số ví dụ

1100 1010
NOT AL

AL

0011 0101AL

AL
BL

0011 0101
0110 1101

AND AL, BL
0010 0101AL

AL
BL

0011 0101
0110 1101

OR AL, BL
0111 1101AL

AL
BL

0011 0101
0110 1101

XOR AL, BL
0101 1000AL

AL
BL

0011 0101
0000 1111

AND AL, BL
0000 0101AL

AL
BL

0011 0101
0000 1111

OR AL, BL
0011 1111AL



Một số ứng dụng
• Bài toán Xoá bit: Xoá một bit nào đó của 

một toán hạng mà không làm ảnh hưởng đến 
các bit còn lại của toán hạng đó

• Bài toán Kiểm tra bit: Xác định một bit nào 
đó của một toán hạng là bằng 0 hay 1 (thông
qua giá trị của một cờ trạng thái)

• Bài toán Lập bit: Lập một bit nào đó của 
một toán hạng mà không làm ảnh hưởng đến 
các bit còn lại của toán hạng đó



Nhóm lệnh logic
• Các lệnh logic khác: Lệnh TEST, Các lệnh dịch 

(Shift) và Các lệnh quay (Rotate)
• Lệnh TEST chỉ khác lệnh AND là không giữ lại 

kết quả của phép toán
• Các lệnh dịch và Các lệnh quay đều có hai khuôn 

dạng:
Khuôn dạng 1: Mnemonic Toán hạng,1
Khuôn dạng 2: Mnưmonic Toán hạng,CL

• Tác dụng của một câu lệnh theo khuôn dang 2 
giống như tác dụng liên tiếp của N câu lệnh tương 
ứng theo khuôn dạng 1, với N là giá trị của thanh 
ghi CL 



Các lệnh Dịch trái: SHL, SAL

0

RegisterCF



Shift right SHRShift right SHR

Register CF

0



Shift right SAR

Register CF



Rotate through Carry L/R
(Quay trái/phải thông qua carry)

RCL

RCR



Rotate left/right Rotate left/right 
((Quay Quay trtrááii //phphảải khôngi khôngqua carryqua carry))

ROL

ROR



Nhóm lệnh rẽ nhánh

• Làm thay đổi trật tự thực hiện lệnh bình thường 
của vi xử lý

• Lệnh nhảy không điều kiện: JMP
• Các lệnh nhảy có điều kiện: Jxxx
• Lệnh lặp: LOOP và các biến thể của nó
• Các lệnh có liên quan đến Chương trình con:

- CALL (gọi chương trình con)
- RET (trở về chương trình gọi)

• Các lệnh có liên quan đến Chương trình con phục vụ ngắt
- INT (gọi chương trình con phục vụ ngắt - Gọi ngắt)
- IRET (quay về chương trình gọi ngắt)



Lệnh nhảy không điều kiện

• JMP nhãn
– Nhảy gần: E9 xx xx (3 byte)
– Nhảy ngắn: EB xx (2 byte)
– Nhảy xa: EA xx xx xx xx (5 byte)

• Nhãn: tên do ngườI lập trình tự đặt ra theo qui tắc đặt tên 
của Assembler  và có thể đặt vào trước một câu lệnh bất kỳ 
trong chương trình cùng với dấu :

nhãn: Câu lệnh cần thực hiện

• Nhãn sẽ được dịch thành địa chỉ
• Khoảng cách nhảy: Khoảng cách đại số (có dấu) từ lệnh 

nhảy đến lệnh cần thực hiện



Cơ chế thực hiện lệnh nhảy

• Các lệnh nhảy ngắn và gần chỉ làm thay đổi 
giá trị của thanh ghi IP
– Lệnh nhảy ngắn cộng khoảng cách nhảy 8-bit có dấu

vào giá trị hiện thời của IP

– Lệnh nhảy gần cộng khoảng cách nhảy 16-bit có dấu
vào giá trị hiện thời của IP

• Lệnh nhảy xa làm thayđổi cả CS và IP
– Gán cho CS và IP các giá trị mới



Mã máy của lệnh nhảy

1106:0100 EB2A          JMP     012C

• 012C-0102=002A

1106:0102 EBFC          JMP     0100

• 0100-0104=FFFC

1106:0104 E97F00        JMP     0186

• 0186-0106=0080 (too far for short!)

• 0186-0107=007F

1106:0107 E9F5FE        JMP     FFFF

• FFFF-010A=FEF5



Các lệnh nhảy có điều kiện

• Jxxxnhãn
– Có gần 40 menmonic khác nhau

• Các lệnh nhảy điều kiện đơn: phụ thuộc vào giá trị
của 1 cờ.

• JNZ/JNE - Nhảy nếu cờ ZF = 0, nghĩa là kết quả
của phép toán trước đó khác không

• JC - Nhảy nếu CF = 1, nghĩa là câu lệnh trước đó
lập cờ carry

• JZ/JE
• JNC



Các lệnh nhảy có điều kiện

• Tất cả các lệnh nhảy có điều kiện phải là nhảy 
ngắn
– khoảng cách nhảy:  -128 to +127 bytes

• Tổ hợp với lệnh nhảy không điều kiện để có thể 
vượt qua giới hạn này.

• Các lệnh nhảy điều  kiện kép: phụ thuộc vào giá
trị của nhiều cờ

• JB/JNAE
• JNL/JGE



ứng dụng của các lệnh nhảy có điều kiện

• Kết hợp với JMP để xây dựng các cấu trúc lập 
trình cơ bản:

- Cấu trúc điều kiện
- Cấu trúc lặp

• Các lệnh nhảy thường theo sau các lệnh làm thay 
đổi giá trị của các cờ trạng thái:
– CMP 
– TEST …



Cấu trúc điều kiện

mov  ax,n

cmp ax,7

jz nhan1

l ệnh 1

jmp nhan2 

nhan1:l ệnh 2

nhan2:l ệnh 3



Cấu trúc lặp

mov ax,n

nhan1: cmp ax,0

jz nhan2

l ệnhi

sub ax,2

jmp nhan1

nhan2: l ệnhk 



Cấu trúc điều kiện - AND

char n; int w,x;

if (n>='A' && w==x)

whatever();

;if(n>='A'&&w==x)

mov ah,n

cmp ah,'A'

jl nogo

mov ax,w

cmp ax,x

jne no_go

;then-part

call whatever

nogo:



Cấu trúc điều kiện - OR

char n,k; unsigned int w;

if (n<>k || w<=10)

whatever();

;if(n<>k||w<=10)

mov ah,n

cmp ah,k

jne then_

cmp w,10

ja end_if

then_:

call whatever

end_if:



Lệnh LOOP

• LOOP nhan
– Giảm CX đi 1

– Nếu (CX) <> 0thì
JMP nhan. Nếu không 
thì tiếp tục thực hiện 
lệnh theo trật tự bình 
thường

mov cx,9

nhan: l ệnh 1

l ệnh 2

l ệnh 3 

loop nhan



LOOPZ/E và LOOPNZ/E

• Các biến thể của
LOOP

• Giá trị của cờ ZF có
thể làm kết thúc sớm 
vòng lặp

• Loop while ZF/equal 
&& CX!=0

• Loop while (NZ/ not 
equal) && CX!=0

• Lưu ý: LOOP giảm
CX nhưng không ảnh 
huởng đến các cờ

• LOOPZ == LOOPE

• LOOPNZ==LOOPNE

• Các lệnh trong vòng 
lặp có thể tác động đến 
cờ ZF  (CMP ?) 



Chương trình con

• Chương trình con trong ngôn ngữ Assembly 
được gọi là Thủ tục (Procedure)

• Một thủ tục có thể được thực hiện nhiều lần

• Có liên quan đến stack:
- lưu giữ Địa chỉ quay về
- lưu giữ giá trị của các thanh ghi của vi xử
lý



Stack ?

• Cấu trúc dữ liệu LIFO ở RWM
- PUSH : ghi dữ liệu vào stack, 
- POP: đọc dữ liệu từ stack 

• (SS:SP) trỏ đến đỉnh của stack

• (SS:BP) truy cập stack ngẫu nhiên (không
theo LIFO)



Stack Initialization

• The .stack directive hides an array 
allocation statement that looks like this
– The_Stack  DB   Stack_Size dup (?)

• On program load…
– SS is set to a segment address containing this 

array (usually The_Stack starts at offset 0)
– SP is set to the offset of The_Stack+Stack_Size 

which is one byte past the end of the stack array
• This is the condition for an emptystack



Initial Stack Configuration

.stack   12   ;Reserve space for the stack

• Loader determines actual segment address 
for the start of the stack
– This is an empty stack

SP:000CSP:000CSS:0340SS:0340

Stack Size: 000C



How Does The Stack Work?

• The stack grows backwards through 
memory towards the start of the stack 
segment

• Push decrements stack pointer
Pop increments stack pointer

SP:0008SP:0008SS:0340SS:0340

Stack Size: 000C



PUSH

• PUSH nguồn
– Push nguồn vào stack

• PUSHF
– Push thanh ghi cờ vào stack

• Lệnh PUSH trước hết sẽ giảm SP đi 2 rồi 
lưu giá trị của nguồn vào vị trị nhớ được trỏ
bởi (SS:SP)



Ví dụ PUSH

PUSH  AX

3C 09 A4 40 2C FF A2 43 2A 09 46

SP:0008SP:0008

07 06 4C

SS:0340SS:0340

Stack Size: 000C

3C 09 A4 40 2C FF A2 23 2A 09 46

SP:0006SP:0006

01 06 4C

SS:0340SS:0340

AX: 0123AX: 0123



POP

• POP đích
– Pop dữ liệu từ đỉnh stack vào đich

• POPF
– Pop dữ liệu từ đỉnh stack vào thanh ghi cờ

• Lệnh POP trước hết copy dữ liệu được trỏ
bởi (SS:SP) đến đích rồi tăng SP lên 2



Ví dụ POP

POP  ES

3C 09 A4 40 2C FF A2 23 2A 09 46

SP:0008SP:0008

01 06 4C

SS:0340SS:0340

3C 09 A4 40 2C FF A2 23 2A 09 46

SP:0006SP:0006

01 06 4C

SS:0340SS:0340

ES: 0123ES: 0123



Tràn stack!

• Stack Overflow

• Stack Underflow

SP:000DSP:000DSS:0340SS:0340

Stack Size: 000C

SP:FFFESP:FFFESS:0340SS:0340

Stack Size: 000C



Thủ tục

Tên_Thủ_t ục PROC ki ểu

;thân c ủa th ủ t ục

RET ;quay v ề chuơng trình g ọi

Tên_Thủ_t ục ENDP

• kiểu là NEAR hoặc FAR
– ngầm định là NEAR

• Một thủ tục có thể có nhiều lệnh RET



Lệnh CALL và RET

• Gọi một thủ tục (NEAR)
CALL Tên_Thủ_tục
– push IP vào stack
– copy  địa chỉ của Tên_Thủ_tục vào IP

• Trở về từ một thủ tục (NEAR)
RET
– pop giá trị ở đỉnh stack vào IP



Thủ tục Far

• Gọi thủ tục (FAR)
CALL Tên_thủ_tục
– lần lượt push CS và IP vào stack
– copy địa chỉ của Tên_thủ_tục vào CS và IP

• Trở về từ thủ tục  (FAR)
RET
– pop giá trị từ đỉnh stack lần lượt vào IP và CS



Gọi ngắt

• Gọi ngắt là một lời gọi thủ tục đặc biêt
– FAR

– Thanh ghi cờ phải được bảo toàn

• INT Số ngắt
– Thanh ghi cờ được push,  TF và IF bị xoá

– CS và rồI IP được push

– Địa chỉ của một chương trình con phục vụ ngắt (Vector 
ngắt) tươngứng với Số ngắt được copy vào CS và IP 



Trở về từ ngắt

• IRET

• Tác dụng của lênh:
– Giá trị ở đỉnh của stack được pop vào IP

– Giá trị ở đỉnh của stack được pop vào CS

– Giá trị ở đỉnh của stack được pop vào thanh ghi cờ

• Chương trình bị ngắt tiếp tục thực hiện dường như 
không có chuyện gì xảy ra



Xuất ký tự ra màn hình PC

• Ngắt 21h
– Ngắt này hỗ trợ rất nhiều dịch vụ trên PC

– Nhận dạng dịch vụ bằng số dịch vụ (số hàm). Số dịch 
vụ cần được nạp voà thanh ghi AH

– Tuỳ theo từng dịch vụ, có thể cần thêm một số đối số
khác được nạp vào các thanh ghi xác định

• AH = 2, DL = Mã ASCII của ký tự cần xuất
– Ký tự được hiển thị tại vị trí hiện thờI của con trỏ



Xuất xâu ký tự ra màn hình PC

• Dịch vụ 09h của ngắt 21h
– DX = Địa chỉ Offset của xâu  (trong đoạn dữ liệu)

– DS = Địa chỉ segment của xâu

– Xâu ký tự phải kết thúc bằng ký tự '$' 

• Để nạp địa chỉ offset của xâu vào DX, có thể:
– LEA DX, Tênxâu  

– MOV DX, OFFSET Tên xâu



Nhập 1 ký tự từ bàn phím PC

• Dịch vụ 01h của ngắt 21h

• Khi NSD gõ một ký tự từ bàn phím:
– Ký tự sẽ hiện trên màn hình 

– AL sẽ chứa mã ASCII của ký tự đó
• AL=0 nếu ký tự được nhập là ký tự điều khiển



Nhóm lệnh thao tác string

• Chúng ta hiểu: string là một mảng byte hoặc 
từ nằm trong bộ nhớ

• Các thao tác string:
– Sao chép

– Tìm kiếm

– Lưu trữ

– So sánh



Các đặc điểm

• Nguồn: (DS:SI), Đích: (ES:DI)
– DS, ES chứa Địa chỉ Segment của string

– SI, DI chứa Địa chỉ Offset của string

• Cờ hướng DF (0 = Up, 1 = Down)
– DF = 0 - Tăng địa chỉ (trái qua phải)

– DF = 1 - Giảm địa chỉ (phảI qua trái) 



Chuyển (Sao chép)

• MOVSB, MOVSW
– Chuyển 1 byte hoặc 1 word từ vị trí nhớ này 

sang vị trí nhớ khác
– Tác dụng của lệnh:

• Sao chép byte/word từ (DS:SI) đến (ES:DI)
• Tăng/Giảm SI và DI  1 hoặc 2 giá trị

– Nếu CX chứa một giá trị khác không:
• REP MOVSB hoặc REP MOVSW sẽ tự động sao 

chép (CX) lần và CX sẽ về không 



Ví dụ:Sao chép mảng

; Sao chép 10 byte từmảng a sang mảng b, giả sử (DS) = (ES)

mov cx, 10 

mov di, offset b

mov si, offset a

cld ;xoá c ờ DF

rep movsb



Ví dụ: Tịnh tiến các ô nhớ

mov cx, 7 

mov di, offset a+9

mov si, offset a+6

std ;l ập c ờ DF

rep movsb DI

a

SI



Ví dụ

pattern db "!@#*"
db 96 dup (?)

mov cx,96
mov si, offset pattern
mov di, offset pattern+4
cld
rep movsb

! @ # *

DI

a

SI



Lưu trữ string

STOSB, STOSW

• Copy AL hoặc AX 
vào một mảng byte 
hoặc word
– Đích (ES:DI)

• Tăng hoặc Giảm DI
– phụ thuộc DF

• Thường được sử dụng 
có tiền tố REP và số
lần lặp trong CX



Ví dụ:

arr dw 200 dup (?)

mov ax,50A0h

mov di,offset arr

mov cx,200

cld

rep stosw
A050A050

arr

50A0AX
DI



Nạp String

• LODSB, LODSW
– Byte hoặc word tại (DS:SI) được copy vào AL 

hoặc AX
– SI tăng hoặc giảm 1 hoặc 2 giá trị phụ thuộc DF

• Thường được dùng với STOSx trong một 
vòng lặp để xử lý từng phần tử trong một 
mảng



Ví dụ:

mov di, offset b
mov si, offset a
mov cx,30
cld

lp:
lodsb
and al,0DFh
stosb
loop lp



Quét String

SCASB, SCASW

• So sánh AL hoặc AX vớI byte hoặc word 
tạI (ES:DI) và tự động tăng hoặc giảm DI

• Lệnh này ảnh hưởng đến các cờ trạng thái
– Tuỳ theo kết quả so sánh

– Dùng trong một vòng lặp REPs
• REPZ, REPE, REPNZ, REPNE



Ví dụ

arr db 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
mov di, offset arr
mov cx,26
cld
mov al,target
repne scasb

jne nomatch



So sánh String

CMPSB, CMPSW

• So sánh byte hoặc word tại (DS:SI) với byte 
hoặc word tạI (ES:DI), tác động đến các cờ
và tăng hoặc giảm SI và DI

• Thường dùng để so sánh hai mảng với nhau



Ví dụ

mov si, offset str1
mov di, offset str2
cld
mov cx, 12
repe cmpsb 
jl str1smaller
jg str2smaller

;the strings are equal - so far
;if sizes different, shorter string is 

less



Nhóm lệnh hỗn hợp

- Các l ệnh L ập/Xoá tr ực ti ếp các c ờ: 

STC, CLC
STD, CLD
STI, CLI
- L ệnh NOP (No Operation): Không làm 
gì!!!
- L ệnh NOP th ường được dùng trong các 
vòng l ặp t ạo tr ễ (delay)b ằng ph ần mềm
- Các l ệnh Nh ập/Xu ất d ữ li ệu đối v ới 
các c ổng I/O

IN
OUT



Lệnh IN

- Nếu Địa ch ỉ của c ổng Nh ỏ hơn hoặc 
bằng FFh: 

IN Acc, Địa ch ỉ cổng
- Trong đó: Acc có th ể là AL ho ặc AX
- Nh ập d ữ li ệu t ừ cổng vào Acc
- Nếu Địa ch ỉ của c ổng L ớn h ơn FFh: 

MOV DX, Địa ch ỉ cổng
IN Acc, DX
-  Trong đó: Acc có th ể là AL ho ặc AX
- Nh ập d ữ li ệu t ừ cổng vào Acc



Lệnh OUT

- Nếu Địa ch ỉ của c ổng Nh ỏ hơn hoặc 
bằng FFh: 

OUT Địa ch ỉ cổng, Acc
- Trong đó: Acc có th ể là AL ho ặc AX
- Xu ất d ữ li ệu t ừ Acc ra c ổng
- Nếu Địa ch ỉ của c ổng L ớn h ơn FFh: 

MOV DX, Địa ch ỉ cổng
OUT DX, Acc
-  Trong đó: Acc có th ể là AL ho ặc AX
- Xu ất d ữ li ệu t ừ Acc ra c ổng



Tóm tắt chương

- Tính t ương thích v ề Cấu trúc thanh 
ghi c ủa các vi x ử lý h ọ x86
- Tính t ương thích v ề Tập l ệnh c ủa các 
vi x ử lý h ọ x86


