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Zadání 
Převod čísla signed int (16 bit) z binárního tvaru na dekadické číslo uložené jako 

ASCII řetězec. 

Algoritmus a popis programu 
Program se skládá z hlavního programu a jednoho podprogramu, přesně, jak bylo po-

žadováno v zadání semestrální práce.  
Podprogram dělí číslo umístěné v registru deseti a zbytek ukládá do zásobníku. Kvoci-

ent pak nastaví místo původního dělence.  
Na začátku hlavního programu nejprve dojde k inicializaci zásobníku, tak aby bylo 

možné používat podprogramy a i ukládat v mém podprogramu zbytek po dělení do zásobníku. 
Po té se načte z proměnné INT vstupní hodnota ve tvaru 16-bit signed int. Zjistí se, zda nej-
vyšší bit obsahuje znaménko. Pokud obsahuje, uložíme si pamatovák na znaménko do registru 
a instrukcí NEG.W převedeme signed int na unsigned int. Nyní postupně provedeme podpro-
program pro dělení, který nám uloží zbytky po dělení do zásobníku. Nakonec už jen stačí po-
sunout čísla umístěné ze zásobníku o ascii hodnotu „0“. Nejprve však podle hodnoty pamato-
váku uložíme znaménko. Pak načítáme čísla ze zásobníku a k nim přičítáme ascii hodnotu 
„0“. Na konci se program zacyklíme a výsledné číslo v ascii hodnotě nalezneme v proměnné 
TEXT. Ještě jsem upravil tu část algoritmu, kde se načítají čísla ze zásobníku, tak aby se ve 
výsledné proměnné TEXT neukazovaly na začátku nuly. 

Tabulka definovaných proměnných 
INT (0xFF4000) – vstupní číslo ve tvaru unsigned int 
TEXT (0xFF4002) – výsledný ASCII řetězec 
STCK (0xFF406E) – zásobník 
 
Obsah registru SP v těle podprogramu těsně před prvním návratem z podprogramu: 
SP 0x00FF4068 
 
Obsah paměti na adrese 0x00FF4068: 
0x00FF4068: 00 00 04 38 
(pointer na další instrukci, která se bude vykonávat po prvním návratu z podprogramu.) 

Ukázka funkce 
Vstup (proměnná INT): 

 
 
Výstup (proměnná TEXT) 
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Závěr 
Podle zadání jsem úspěšně vytvořil program, který převádí signed int na textovou 

hodnotu desítkové soustavě. 
Při programování na simulátoru procesoru H8S jsem narazil na pár problémů, které 

jsem snad zdárně vyřešil. Nepochopil jsem například, proč chybí instrukce PUSH.B a POP.B, 
které jsou, podle mého názoru, daleko více použivatelnější než například jejich WORD a 
LONG verze. 
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