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A 51 ASSEMBLER 
 
 Operatory, adresowanie i wyrażenia 

Programy asemblera dla procesorów 8051 składają się ze zbioru instrukcji. Pojedyncza linia programu może zawierać najwyżej 
jedną instrukcję maszynową. Ogólna postać pojedynczej linii języka assemblera: 

[Etykieta:] 8051_mnemonik  [operand][,operand][,operand] [;komentarz] <CrLf> 
np: 

LookUp: CJNE A, #'x', Delta  ; Porównaj i  skocz jesli nie równe 
Użycie etykiety jest opcjonalne. Stosowanie etykiet ma na celu: 

• realizację skoków do zaznaczonych symbolicznie instrukcji (również podprogramów), 
• ułatwienie testowania programu przy pomocy debuggera lub symulatora. 

Liczba i typy operandów instrukcji zależą bezpośrednio od rodzaju wyrażenia typu mnemonik. Operatory instrukcji można 
sklasyfikać jako: 

• specjalne symbole assemblera (nazwy rejestrów), 
• symbole programu  (segment, extern, local, public), 
• adresy pośrednie, 
• stałe, 
• adresy danych wewnętrznych 8051, 
• adresy bitów, 
• adresy programu. 

 
 Liczby 

Program w języku assemblera akceptuje liczby zapisywane w 4 systemach liczenia (o podstawie 16, 10, 8 i 2). Liczby bez 
wyróżnionej podstawy są traktowane jako liczby dziesiętne. Pierwszy znak liczby musi być zawsze cyfrą z zakresu 0 do 9 (liczby 
hexadecymalne których pierwszy znak nie jest cyfrą muszą zaczynać  cyfrą 0). Ponadto w ciągu cyfr (również w ciągach zanków) 
może występować znak  $  i nie jest on interpretowany  lecz służy do rozdzielania cyfr (np: 1111$0000$1111$0000B). 

podstawa liczenia przyrostek dozwolone znaki przykłady 

hexadecymalne H, h 0-9, A-F (a-f) 1234H  99H  123h  0A5h 
dziesietne D, d 0-9 1234  65535d   20D 
ósemkowe O, o, Q, q 0-7 177O  7777o  123o   1731Q 

binarne B, b 0-1 1111B  101111b 
 
 Łańcuchy znaków 
Asemler A51 przewiduje stosowanie w wyrażeniach znaków ASCII . Wyrażenie takie posiada conajwyżej 2 znaki ASCII 

zamknięte znakiem ( ' ). Łańcuchy znaków mogą być użyte poza wyrażeniami (np. dyrektywa DB) i wtedy mogą posiadać więcej 
znaków. 

'A' wartość 0041h 'abc' ERROR za dużo znaków wyrażenia łańcuchowego 
'AB' wartość 4142h TEST: MOV    @R0, #'A' 
'a' wartość 0061h  SUBB    A, #'0' 
' ' pusty łańcuch TABLE: DB  'Enter any key to continue ', 0 
 
 Symbole 
   Symbole reprezentują w programie wartości numeryczne, adresy, nazwy rejestrów i czynią program bardziej czytelnym. 

Nazwy symboli tworzy się w/g konwencji: 
• maximum 31 znaków, 
• pierwszy znak 'A'-'Z' ('a'-'z' '_' lub '?' 
• dozwolone znaki 'A'-'Z' ('a'-'z'), '_' , '?', '0'-'9' 

Assembler zawiera ponadto predefiniowane symbole dla mnemoników, rejestrów specjalnych 8051 i adresów bitów. Nazwy te 
są opisane jako słowa kluczowe języka i stosowanie ich w programie do definiowania symboli lub etykiet jest zabronione. 

Przykład:  SERIAL_BUFFER DATA SBUF 
     MOV SERIAL_BUFFER, A 
 

 Etykiety 
Etykiety są symbolami definiowanymi przez programistę. Symbol etykiety zakończony jest znakiem (:). W jednej linii 

programu może wystąpić najwyżej jedna etykieta. Z etykietą zawsze jest związana wartość bieżącego licznika rozkazów bieżącego 
segmentu. 

Przykłady: 
 LABEL1:  DS 2 
 LABEL2:    ; komentarz 
 NUMBER: DB 27, 33, 'KAZIO', 0 
 COPY:  MOVX A, @DPTR 
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 Symbole specjalne assemblera 
A akumulator, 
R0, R1, R2, R3 
R4, R5, R6, R7 

8 roboczych rejestrów związanych z bieżącym zestawem rejestrów, 

DPTR 16 bitowy wskaźnik danej używany do adresowania danych w wewnętrznej lub zewnętrznej 
pamięci , 

PC 16 bitowy licznik  programu związany bezpośrednio z adresem instrukcji, 
C flaga przeniesienia, 
AB para rejestrów używana w instrukcjach MUL i DIV, 
AR0 - AR7 symbole reprezentują absolutne adresy danych bieżącego zestawu rejestrów, 
$ bieżąca wartość licznika rozkazów bieżącego segmentu. 

Przykład: MSG: DB LEN, 'To jest komunikat', 0 
  LEN  EQU $ - MSG - 1 
  HALT: SJMP $    ; skocz do HALT 
  TABLE: DW $, $, $, $ 
 
 
 Operatory 
Operatory arytmetyczne 

+, - +5,  -1,  -0Ah znak liczby lub wyrażenia 
+, - 2 + 10 -2 dodawanie, odejmowanie 
* 1200H * 7 mnożenie 
/ 17 / 4 dzielenie 
MOD 17 MOD 4 reszta z dzielenia 
(, ) (2 + 8) * 12 zmiana porządku obliczania wartości 

wyrażenia 
Operatory binarne 

NOT NOT 5 negacja bitów 
HIGH HIGH 1234 wybierz starszy bajt operandu 
LOW LOW 1234 wybierz młodszy bajt operandu 
SHR, SHL 2 SHL 4 2 pzesuń w lewo 4-razy 
AND 0FFh and 12h iloczyn bitów 
OR 12h or 177Q suma bitów 
XOR 12h XOR 15 różnica symetryczna bitów 

Opratory relacji 
>=   /  GTE 55 >= 17 większe lub równe 
<=   /  LTE 55 <= 17 mniejsze lub równe 
<>   /  NE 55 <> 17 nie równe 
=      /  EQ 55 = 17 równe 
<      /  LT 55 < 17 mniejsze 
>      /  GT 55 > 17 większe 

Priorytet operacji 
1 (wyrażenie) nawiasy 
2 NOT, HIGH, 

LOW 
 

3 +, - znak 
4 *, /, MOD, ^  
5 +, - dodawanie, odejmowanie 
6 SHR, SHL  
7 AND, OR, XOR  
8 >=, <=, =, <, >  

 
 Wyrażenia numeryczne 
Wyrażenia numeryczne są kombinacjami operatorów i operandów które sĄ obliczane przez assembler. Efektywny typ 

wyrażenia zależy od rodzaju stosowanych operandów: NUMBER, CSYM, DSYM, ISYM, XSYM, BSYM.  
 
 
 Adresy i operatory wyrażeń adresowych 
Dane adresowane bezpośrednio 
Dane adresowane bezpośrednio występują w instrukcjach assemblera jako bezpośrednie operatory. Liczby lub wyrażenia 

numeryczne tych operatorów poprzedzone są znakiem # . Np.: 
 MOV A, #0E0h ;  do akumulatora wstaw 0E0h 
 MOV DPTR, #8000h ; do DPTR wstaw 8000h 
 ANL A, #128  ; maskuj najstarszy bit akumulatora 
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 MOV R0, #BUFFER ; do R0 wstaw wartość BUFFER 
 
 
Adresowanie danych 
Układy serii 8051 stosują dwie metody adresowania danych: 
• Adresowanie bezpośrednie. Adres bezpośredni jest 8-bitowym słowem występującym w kodzie maszynowym. 

Adresy bezpośrednie z zakresu 0 do 7Fh adresują wewnętrzną pamięć RAM, natomiast adresy większe od 7Fh 
adresują rejestry specjalne modułów mikrokontrolera (np. interfejs transmisji szeregowej, układy 
liczników/zegarów). 

• Adresowanie pośrednie. Adres pośredni operandu przechowywany jest w rejestrze R0 lub R1. Adresy pośrednie z 
zakresu 0 do 7Fh adresują wewnętrzną pamięć RAM. Adresy większe od 7Fh są dostępne dla układów typu 8052. 

 
Assembler A51 (MOD51) stosuje predefiniowane symbole rejestrów hardwarowych układu 8051: 
SYMBOL OPIS ADRES 

P0* port P0 80H 
SP wskaźnik stosu 81H 
DPL wskażnik danych (mniej znaczący bajt) 82H 
DPH wskaźnik danych (bardziej znaczący bajt) 83H 
PCON stan zasilania 87H 
TCON* słowo sterujące licznikiem/zegarem T0 i T1 88H 
TMOD słowo rodzaju pracy licznika/zegara T0 i T1 89H 
TL0 licznik/zegar 0 (mł. bajt) 8AH 
TL1 licznik/zegar 1 (mł. bajt) 8BH 
TH0 licznik/zegar 0 (st. bajt) 8CH 
TH1 licznik/zegar 1 (st. bajt) 8DH 
P1* port 1 90H 
SCON* słowo kontrolne interfejsu szeregowego 98H 
SBUF bufor we/wy interfejsu szeregowego 99H 
P2* port 2 0A0H 
IE* zezwolenie obsługi przerwań 0A8H 
P3* port 3 0B0H 
IP* priorytet przerwań 0B8H 
PSW* słowo statusu programu 0D0H 
ACC* akumulator 0E0H 
B* rejestr pomocniczy operacji mnożenia/dzielenia 0F0H 
(symbolem * oznaczono rejestry adresowane bajtowo i bitowo) 
 
Przykłady instrukcji z adresowaniem bezpośrednim: 

MOV P1, A ; przenieś zawartość akumulatora do Portu 1 (90H) 
ORL A, 20H ; sumuj bitowo akumulator z wartością adresowaną bezpośrednio (20H) 
INC COUNTER ; zwiększ o 1 zwartość  COUNTER 
INC 32 ; zwiększ o 1 zwartość bajtu adresowanego liczbą 32 (20H) 
MOV P2, B ; przenieś zawartość rejestru B do portu 2 

 
Adresowanie bitów 
Adresy bitów wskazują na odpowiednie lokacje w pamięci RAM lub hardwarowe bity modułów funkcjonalnych 

mikrokomputera. Wskazywanie odpowiedniego adresu może odbywać się dwoma drogami: 
 • Przez wskazanie wyrażeniem numerycznym bajtu bazowego zawierającego wskazywany bit i po kropce dziesiętnej 

wskazanie bitu wyrażeniem numerycznym o wartości od 0 do 7, np: 
FLAGS.3, P0.6, 25H.7, ACC.2, FLAGS.ON, ALARM.SHUT 
Bajty bazowe muszą być adresowane wyrażeniami wskazującymi na lokacje wewnętrznej pamięci RAM, natomiast 
wskazania bitów muszą być wyrażeniami z zakresu 0 do 7. 

 • Adresy bitów mogą być wskazywane bezpośrednio (explicity) wartością wyrażenia od 0 do 255, przy czym bity 
wskazywane wartościami od 0 do 127 leżą w przestrzeni wewnętrznej pamięci RAM od 20H do 2FH. Natomiast 
bity wskazywane wartościami od 128 do 255 leżą w przestrzeni rejestrów specjanych.  

Przykłady adresowania bitów: 
SETB TR1 ; ustaw bit startu timera 1 
SETB ALARM ; ustaw bit 'ALARM' 
SETB 88H.6 ; ustaw bit startu timera 1 
CPL FLAGS.ON ; zaneguj bit 'ON' bajtu 'FLAGS' 
JB ACC.0 ; skocz jeśli bit 0 akumulatora = 1 

 
Assembler A51 (MOD51) stosuje również predefiniowane symbole bitów związane z strukturą hardwarową układu 8051. 
Np.: 

CY PSW.7 0D7H flaga przeniesienia EA IE.7 0AFH zezwolenie przerwań 
AC PSW.6 0D6H flaga przen. poł.   0AEH  
F0 PSW.5 0D5H flaga 0   0ADH  
RS1 PSW.4 0D4H reg. bank sel.  ES IE.4 0ACH zezwolenie przerwania  USART 
RS0 PSW.3 0D3H reg. bank sel. ET1 IE.3 0ABH zezwolenie przerwania TIMER 1 
OV PSW.2 0D2H bit przepełnienia EX1 IE.2 0AAH zezwolenie przerwania EXT INT 1 
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  0D1H  ET0 IE.1 0A9H zezwolenie przerwania TIMER 0 
P PSW.1 0D0H bit parzystości EX0 IE.0 0A8H zezwolenie przerwania EXT INT 0 

 
Adresowanie programu 
Adresy kodu programu związane są z relokowalnym segmentem typu CODE lub określane bezwzględnie wyrażeniem 

numerycznym z zakresu 0 do 65535. Trzy typy instrukcji wymagają kodu adresu jako ich operandów: 
• Relatywne skoki. Zakres argumentu obejmuje wartości od -128 do +127 (np. instrukcja typu SJMP). 
• Skoki i wywołania procedur wewnątrż strony. Akceptowane wartości argumentu to liczby z zakresu 0 do 

2047 (np. AJMP i ACALL). 
• Skoki i wywołania dalekie. Rozkazy obejmują obszar adresowania od 0 do 65535. 
 
 
DYREKTYWY ASSEMBLERA 
 
Dyrektywy assemblera A51 można podzielić na dyrektywy definiujące symbole (SEGMENT, EQU, SET, DATA, IDATA, 

XDATA, BIT, CODE), dyrektywy rezerwujące i inicjalizujące przestrzeń pamięci (DS, DB, DW, DBIT), dyrektywy służące do 
łączenia modułów (PUBLIC, EXTERN, NAME) i dyrektywy organizujące procesy segmentacji i  assemblacji (ORG, END, 
RSEG, CSEG, DSEG, XSEG, ISEG, BSEG, USING). 

 
DYREKTYWA TWORZĄCE SYMBOLE 
Dyrektywa deklaracji segmentu 
Dyrektywy deklarujące relokowalny segment posiadają następującą strukturę: 

Rel_Seg_Name SEGMENT Seg_Typ [Rel_Typ] 
 
Rel_Seg_Name - jest unikalną nazwą segmentu, Seg_Typ - specyfikuje rodzaj pamięci w której rezyduje segment: 
• CODE, przestrzeń kodu programu, 
• XDATA, przestrzeń danych zewnętrznych (external RAM), 
• DATA, przestrzeń danych wewnętrznych adresowanych bezpośrednio (internal RAM 0 do 127), 
• IDATA, przestzreń danych wewnętrznych adresowanych pośrednio przez R0 lub R1 (internal RAM 0-127/255), 
• BIT, przestrzeń danych bitowych(internal RAM 20H-32H). 

Opcjonalny parametr Rel_Typ wykorzystywany jest przez program Linker/Locater L51 do okrelenia sposobu przydziału pamięci:  
• PAGE - specyfikacja segmentu stronicowanego, adres startowy lest początkiem strony (dotyczy typu CODE i XDATA), 
• INPAGE - specyfikuje, że segment musi zawierać się wewnątrz 256-bajtowego bloku (dotyczy typu CODE i XDATA), 
• INBLOCK - specyfikuje, że segment musi zawierać wewnątrz strony (2048 bajtów, dotyczy tylko typu CODE), 
• BITADDRESABLE - specyfikuje, że segment zawiera się w obszarze adresowania bitowego (20H do 2Fh), 
• UNIT - standardowa nazwa segmentu, 
• OVERLAYABLE - specyfikuje segment, który może być nakładkowany z innym segmentem. 

Przykład wykorzystania segmentu typu DATA lub IDATA jako segmentu rezerwującego obszar stosu programu: 
 STACK  SEGMENT IDATA 
   RSEG  STACK  ; wybierz segment STACK 
   DS  10H  ; rezerwuj 16 bajtów 
   .... 
   MOV  SP, #STACK-1 ; inicjalizuj wskaźnik stosu 
 
Dyrektywa EQU 
Dyrektywa EQU przyporządkowywuje wyrażenie numeryczne lub symbol rejestru do specyfikowanej nazwy symbolu. 

Deklaracja ta może mieć 2 postacie: 
Symbol_Name EQU expression 
Symbol_Name EQU register_symbol

Przykłady: LIMIT EQU 1200 
 VALUE EQU LIMIT - 200 + 'A' 
 SERIAL EQU SBUF 
 AKKU EQU A 
 COUNT EQU R5 
 

Dyrektywa SET 
Dyrektywa SET jest podobna do dyrektywy EQU z tym, że symbole mogą być w programie powtórnie redefiniowane. 

Deklaracja ta może mieć 2 postacie: 
Symbol_Name SET expression 
Symbol_Name SET register_symbol

Przykłady: VALUE SET 100 
 VALUE SET VALUE / 2 
 COUNTER SET R1 
 TEMP SET COUNTER 
 TEMP SET VALUE * VALUE 
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Dyrektywa BIT 
Dyrektywa BIT przydziela adres bitowy specyfikowanej nazwie: 

Symbol_Name BIT Bit_Addres 
 
Przykład:  RSEG  DATA_SEG 
   CTRL:  DS 1 
   ALARM  BIT CTRL.0  ; umieść bit ALARM na pozycji CTRL.0 
   SHUT  BIT ALARM+1 ; następny bit 
   X_ON  BIT 60H  ; umieść bit absolutnie 
   X_OFF  BIT 24H.2  ; j.w. 
 
Dyrektywa DATA 
Dyrektywa DATA przydziela do specyfikowanej nazwy obszar wewnętrznej pamięci RAM. Wyrażenie numeryczne musi być 

z zakresu 0 do 255. Symbol definiowany dyrektywą nie może być powtórnie redefiniowany w programie. 
Symbol_Name DATA  expression 

 
Dyrektywa XDATA 
Dyrektywa XDATA przydziela do specyfikowanej nazwy obszar zewnętrznej pamięci RAM. 

Symbol_Name XDATA  expression 
 
Dyrektywa IDATA 
Dyrektywa IDATA przydziela do specyfikowanej nazwy obszar wewnętrznej pamięci RAM. 

Symbol_Name IDATA  expression 
 
Dyrektywa CODE 
Dyrektywa CODE przydziela do specyfikowanej nazwy adres programu. 

Symbol_Name CODE  expression 
Przykład:  RESTART CODE 0H 
   INTVEC_0 CODE RESTART + 3H 
   INTVEC_1 CODE RESTART + 0BH 
   INTVEC_2 CODE RESTART + 1BH 
 
 

DYREKTYWY INICJALIZACJI I REZERWACJI 
 
Dyrektywa DS 
Dyrektywa DS rezerwuje deklarowany obszar w zewnętrznej lub wewnętrznej pamięci RAM. 

  [etykieta:] DS <wyrażenie_numeryczne> 
Przykład: GAP: DS (($ + 16) AND 0FFF0H) - $ 
   DS 20 
  TIME: DS 8 
 
Dyrektywa DBIT 
Dyrektywa DBIT rezerwuje przestrzeń w segmencie BIT: 

[etykieta:]  DBIT  wyrażenie 
 
Dyrektywa DB 
Dyrektywa DB inicjalizuje pamięć kodu kolejnymi wartościami: 

[etykieta:]  DB wyrażenie [, wyrażenie, ... ] 
Przykład: REQUEST: DB 'WCISNIJ DOWOLNY KLAWISZ', 0 
  TABLE:  DB 0, 1, 8, 'A', Low(Table), ';' 
  ZERO:  DB 0, ''''' 
  CASE_TAB: DB Low(REQUEST), Low(TABLE), Low(Zero) 
 
Dyrektywa DW 
Dyrektywa DW inicjalizuje pamięć kodu programu wartościami 16-bitowymi: 

[etykieta:]  DW wyrażenie [, wyrażenie [, ... ] ] 
 
DYREKTYWY ŁĄCZENIA MODUŁÓW 
 
Dyrektywa PUBLIC 



Assembler A51 - 6 - 

Dyrektywa udostępnia zdefiniowane symbole innnym modułom prgramowym, które mogą się powoływać na te symbole po 
uprzednim zadeklarowaniu tych symboli jako EXTERN. 

PUBLIC Symbol, [Symbol [, ... ] ] 
 
 
 
Dyrektywa EXTERN 
Dyrektywa listuje symbole które są zdefiniowane w innych modułach. 

EXTERN Segment_Type( Symbol_list ) [,  ... ] 
 
 
Przykład: 
  EXTRN  CODE(PUT_CRLF), DATA( BUFFER) 
  EXTRN  CODE(BINASC, ASCBIN) 
  EXTRN  NUMBER(TABLE_SIZE) 
 
 
Dyrektywa NAME 
Dyrektywa jest używana do identyfikacji nazwy bieżącego modułu programu. 

NAME Nazwa_modułu_programowego 
 
DYREKTYWY ORGANIZUJĄCE i WYBORU SEGMENTÓW  
 
Dyrektywa END 
Dyrektywa musi być umieszczona w ostatniej linii programu źródłowego, jest warunkiem zakończenia procesu assemblacji. 
 
Dyrektywa ORG 
Dyrektywa jest stosowane do ustalania licznika adresu kodu programu bieżącego segmentu absolutnego lub relokowaklnego. 

ORG wyrażenie 
 
Dyrektywa RSEG 
Dyrektywa wybiera segment relokawalny i czyni go segmentem bieżącym. 

RSEG Nazwa_Segmentu 
 
Dyrektywa IDATA 
Dyrektywa IDATA przydziela do specyfikowanej nazwy obszar wewnętrznej pamięci RAM. 

Symbol_Name IDATA  expression 
 
Dyrektywy: CSEG, DSEG, XSEG, ISEG, BSEG 
Dyrektywy służą do deklarowania segmentów absolutnych: 

CSEG [AT Absolutny adres] 
DSEG [AT Absolutny adres] 
XSEG [AT Absolutny adres] 
ISEG [AT Absolutny adres] 
BSEG [AT Absolutny adres] 

Przykład: 
  DATA_SEG1 SEGMENT DATA  ; relokowalny segment danych 
  CODE_SEG1 SEGMENT CODE  ; relokowalny segment kodu 
 
    BSEG AT 70H   ; absolutny segment bitów 
  DECMODE: DBIT 1 
  CHARMODE: DBIT 1 
 
    RSEG DATA_SEG1  ; wybierz aktywny segment danych 
  TOTAL:  DS 1 
  COUNT: DS 2 
 
    RSEG CODE_SEG1  ; wybierz aktywny segment kodu 
  START:  MOV SP, #12 
    .... 
    END    ; koniec programu 
 
Dyrektywa USING 
Dyrektywa informuje assembler który bank rejestrów 8051 jest aktualnie używany. Wyrażenie jest jest z zakresu 0 do 3. 

USING wyrażenie 
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MAKROINSTRUKCJE  i  MAKROWYWOŁANIA 
 
DYREKTYWY MACRO - /ENDM  - /EXITM 
 Macro_Nazwa MACRO [parametr formalny] 
 LOCAL  Nazwa_Symbolu [, ... ] 
 [etykieta:] REPT  wyrażenie 
 [etykieta:] IRP  parametr formalny,  <lista> 
 [etykieta:] IRPC  parametr formalny, parametr aktualny 
 
Operatory specjane makroinstrukcji 
 & <> ;; ! NUL 
 
Przykład deklaracji: 
MEMCLR MACRO G1, G2, G3 
 LOCAL LOOP 
 MOV R0, #G1 
 MOV A, #G2 
 MOV R7, #G3 
LOOP: MOV @R0, A 
 INC R0 
 DJNZ R7, LOOP 
 ENDM 

Przykład wywołania: 
 CLEAR 20H, 0 
 CLEAR 5, 'A' 
 

 
 REPT 3 
 MOVX @DPTR,  A 
 INC DPTR 
 ENDM 
 

 
 MOVX @DPTR, A 
 INC DPTR 
 MOVX @DPTR, A 
 INC DPTR 
 MOVX @DPTR, A 
 INC DPTR 
 

 
 IRP X, <VAR1, VAR2> 
 MOV R1, X 
 MOV @R1, ACC 
 ENDM 
 

 
 MOV R1, VAR1 
 MOV @R1, ACC 
 MOV R1, VAR2 
 MOV @R1, ACC 
 

 
 IRPC X, 1987 
 ADDC A,#X 
 ENDM 
 

 
 ADDC A,#1 
 ADDC A,#9 
 ADDC A,#8 
 ADDC A,#7 
 

 
 

STEROWANIE  PROCESEM  ASEMBLACJI 
 
Opcje kompilacji 
Sterowanie procesem asemblaci odbywa się przy pomocy specjalnych słów sterujących. Można je podzielić na dwie kategorie: 

opcje główne i opcje poboczne kompilacji. Opcje kompilacji mogą być podawane przy wywołaniu asemblera z poziomu MS-DOS 
lub mogą być umieszczone w programie źródłowym, przy czym pierwszym znakiem w linii jest wówczas znak $ a w linii może 
być umieszczona więcej niż jedna opcja. 

A51 SAMPLE.A51 XREF DEBUG NOMOD51 $ XREF 
 $ DEBUG 
 $ NOMOD51 
Jeżeli programista nie określi opcji kompilacji to kompillator przyjmie jej wartość domyślną. Można również posługiwać się 

wartościami skróconymi. 
Opcje główne kompilacji Wartość skrócona Wartość domniemana Przykład 
DATE DA data systemowa MS-DOS Np. $ DATE 
DEBUG/NODEBUG DB/NODB NODEBUG  
ERRORPRINT/NOERRORPRINT EP/NOEP NOERRORPRINT $ERRORPRINT(tst.err) 
OBJECT/NOOBJECT OJ/NOOJ OBJECT(file.OBJ) $ OJ(C:\SAMP\tst.obj) 
PAGELENGTH PL PAGELENGTH(132) $PL(75) 
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PAGEWIDTH PW PAGEWIDTH(120) $PW(79) 
PRINT/NOPRINT PR/NOPR PRINT(file.LST) $ PR(:CO:) 
SYMBOLS/NOSYMBOLS SB/NOSB SYMBOLS $ NOSB 
XREF/NOXREF XR/NOXR NOXREF $ XREF 
TITLE TT  $ TITLE(Wersja 2.2) 
MOD51/NOMOD51 MO/NOMO MOD51 $ NOMOD51 
COND/NOCOND brak COND $ NOCOND 
MACRO/NOMACRO brak MACRO  
REGISTERBANK/NOREGISTERBANK RB/NORB REGISTERBANK(0) $RB(0,2) 

 
Opcje poboczne kompilacji Wartość skrócona Wartość domniemana Przykład 
EJECT EJ  $ EJ 
INCLUDE IC  $IC(REG552.DCL) 
LIST/NOLIST LI/NOLI LIST $ NOLI 
GEN/NOGEN brak GEN $ NOGEN 
SAVE/RESTORE SA/RS  $ SAVE NOLIST 

 
 
Wyrażenia sterujące procesem kompilacji 
W programie źródłowym programista może stosować (definiować) własne symbole i konstruować w oparciu o nie wyrażenia. 

Ponadto możliwe jest realizowanie kompilacji warunkowych dla wybranych fragmentów tekstu źródłowego. 
Nazwa wyrażenia Argument wyrażenia Przykład 
SET/RESET (<zmienna>[,<zmienna>[,...]]) 

(<zmienna>=<wartość num.> [,...]) 
(<zmienna,<zmienna>=<wartość num>, <zmienna 
[,...]) 

$ SET(TMP,TMP1=55, TMP2, TMP3) 
$ RESET(TMP,VAR,TMP3) 
$ SET(TEST, ITER=3) 

IF <wyrażenie numeryczne> $ IF (ITER=3) 
ET3:   MOV DPTR, #TABLE 
$ ENDIF 

ELSEIF <wyrażenie numeryczne> $ IF (TMP2) 
      <linie tekstu źródłowego> 
$ ELSEIF (TMP3) 
      <linie tekstu źródłowego> 
$ ENDIF 

ENDIF -  
 


