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Co-processador 80x87- “Máquina de Pilha”

° As operações aritméticas ocupam grande percentagem de tempo de execução das 
CPUs. A necessidade de realizar aritmética em formato de vírgula flutuante aumenta o 
esforço computacional já intenso em aritmética inteira.

° Soluções:
• Construção de dispositivos de “hardware” responsáveis pelas operações aritméticas

- os (co-)processadores aritméticos.

° A Família 80x86 é apoiada por uma Família 80x87 de processadores numéricos com 
desempenho superior à simulação das operações de vírgula flutuante, cerca de 100 
vezes.

8086,8088 8087
80286 80287
80386 80387

80486

Built-in

° Suporta a norma de vírgula flutuante, IEEE 
754 com formato simples (32bits) e formato 
duplo (64bits).

° Suporta aritmética inteira 

° Suporta aritmética BCD
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80x87 - “Máquina de Pilha”

° A programação é diferente das
CPU 80x86 pois funciona como 
uma máquina de pilha. 

° A programação do processador 
envolve o carregamento de uma 
estrutura de dados do tipo pilha 
na qual são colocados os dados de 
entrada e retirados os dados de 
saída.

° A pilha tem um tamanho 
limitado! 2º Operando ST

1º Operando

STResultadoOperação

ST

ST1ºOperando

Carrega Pilha
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80x87 - “Máquina de Pilha”
° Os dados de entrada para o 

processador podem ser de diferentes
tipos mas os cálculos são sempre 
realizados, internamente, em formato 
duplo.

° Existem um conjunto de 8 registos de 
dados (R1 .. R8) com uma estrutura de 
funcionamento de tipo pilha. O topo 
da pilha é dada pelo registo TOS que 
pertence a um conjunto de registos, de 
consulta (estado) e controlo do co-
processador.

° A pilha é ainda uma estrutura de 
dados circular -> TOS pode ser 
qualquer dos registos R1 .. R8.
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Formatos dos Dados do 80x87

° Inteiros : 
• Word, Short, Long

° Floating-Points: 
• Single, Double, Extended

° BCD
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Conjunto de Intruções do 80x87
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Exemplo de Programação (Borland C)
° Cálculo da área de um círculo (ππππr2)

#include <stdio.h>
#include <math.h>

float C_AreaCirc(float r){
return M_PI*r*r;

}

float AreaCirc(float raio){
float area;
asm{
finit
fld dword ptr raio  // [st0] <- raio
fmul st,st(0)       // raio^2 
fldpi               // [st0] <- pi 
fmul                // [st]*[st(1)]=[st] 
fstp dword ptr area // guarda resultado
fwait               // espera sincronismo do co-proc. 
}
return area;
}

void main(void){
float x;
printf("Qual o raio da circunferencia? ");
scanf("%f",&x);
printf("\n\nA area é asm:%f c:%f.\n\n",AreaCirc(x),C_AreaCirc(x));
getch();

}

STRaio

STraio2

π ST

raio2

STRaio2* π

ST
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Notas de Programação (Borland C)
° O Borland C permite o formato de vírgula flutuante com o tipo FLOAT que ocupa 4, 8 

ou 10 bytes da memória (norma IEEE 754). 

° Para realizar a aritmética com os processadores 80x87 é necessário usar outros tipos:

• FLOAT (32 bits)

• DOUBLE (64 bits)

• LONG DOUBLE (80 bits)

° O 80x87 trabalha internamente com 80 bits.

° O 80x87 deve ser utilizado sempre que se pretenda obter uma performance óptima.
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Exercícios ...
° Recorrendo à directiva assembler (asm) do Borland C e ao conjunto de instruções do 

80x87 escreva programas para:

• calcular a area de um rectangulo

• calcular as raizes de um polinómio de 2º grau
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