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Predslov 

Skriptá sú určené najmä pre poslucháčov predmetu mikroprocesorová technika na Katedre elektrotechniky 

a mechatroniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach, ale aj pre študentov 

technických stredných a vysokých škôl a tiež pre širší okruh nadšencov procesorov rodiny 8051 ako úvod do 

oblasti mikroprocesorov, pochopenie základných princípov tvorby kódu pomocou asembléra, najnižšieho 

programovacieho jazyka.  

Úvod skrípt je venovaný stručnému zopakovaniu vedomostí, ktoré by mali mať poslucháči predmetu zvládnuté 

z predchádzajúcich predmetov a nižších ročníkov či stredoškolského učiva. Je venovaný interpretácii čísla 

v rôznych číselných sústavách (desiatková, dvojková, šestnástková) a logickým operáciám. V ďalšej kapitole je 

predstavený programovací jazyk na najnižšej úrovni, asemblér, strojový kód alebo inak jazyk symbolických adries 

(JSA). Tu sú uvedené aj všetky príkazy pre prekladač, ktoré programátori často využívajú pri tvorbe reálnych 

aplikácii. Štvrtá kapitola obsahuje logicky zotriedené všetky inštrukcie, ktoré je možné používať pre procesory 

rodiny 8051.  Piata kapitola je venovaná informáciám potrebných pre praktické realizácie, najmä čo sa týka 

rozmiestnenia vývodov, organizáciu pamäte, kontrolných registrov či spracovanie prerušení. Pre pochopenie 

princípu tvorby kódu pomocou asembléra je určené šiesta kapitola, ktorá obsahuje riešené príklady postupne na 

rôzne typy inštrukcií od jednoduchších (inštrukcie presunu) až po zložitejšie príklady s využitím vetvenia 

programu. Takéto úlohy sa bežne vyskytujú v rámci zložitejších programov, rozsiahlych kódov, pre hotové 

aplikácie s využitím mikrokontrolérov – tzv. embedded systémy. Posledná, siedma kapitola obsahuje neriešené 

úlohy, a tým dáva možnosť čitateľovi overiť si svoje poznatky z tvorby kódu v  asembléri pre procesor 8051 a ďalej 

sa rozvíjať v rámci tvorby reálnych aplikácii. 

Verím, že tieto skriptá sú vhodným doplnením k študijnej literatúre, ktorá sa venuje teórii  o vnútorne štruktúre 

a vlastnostiach mikrokontroléra 8051, a že bude dobrým podkladom pre štúdium, najmä čo sa týka tvorby kódu 

a programovania na úrovni asembléra.  
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1. Úvod 
Intel 8051 je osembitový mikropočítač Harvardskej architektúry, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Intel v 

roku 1980 pre použitie v oblasti vstavaných (embedded) systémov. Pôvodná verzia bola populárna ešte v 

začiatkoch deväťdesiatych rokov, ale dnes bola z veľkej časti nahradená celou radu rýchlejších a funkčne 

posilnených 8051-kompatibilných zariadení vyrábaných viac ako 20 nezávislými výrobcami, 

vrátane Atmel, Infineon Technologies, NXP, Nuvoton, ST Microelectronics, Silicon Laboratories, Texas 

Instruments  či Cypress Semiconductor. Intelovské oficiálne označenie pre rodinu 8051 μCs je MCS 51. 

Mikrokontroléry radu 8051 sú inováciou prvých 8-bitových jednočípových mikroradičov radu 8048, ktorých 

vážnym nedostatkom v náročnejších aplikáciách bola obmedzená kapacita pamäte programu a pamäte dát 

a v inštrukčnej sade chýbali inštrukcie pre manipuláciu s bitmi, inštrukcie násobenia a delenia, atď. 

O úspešnosti obvodu 8051 hovorí hlavne jeho celosvetové rozšírenie a neustála obľuba u konštruktérov. Dokonca 

i v súčasnosti vznikajú nové kompatibilné mikrokontroléry do detailu kopírujúce funkčné vlastnosti pôvodného 

mikrokontroléra 8051. 

Tento mikrokontrolér nebol nikdy vyvíjaný preto, aby slúžil k stavbe osobných počítačov a lámal rekordy v 

rýchlosti. Tento obvod je primárne určený ako náhrada elektronických riadiacich obvodov rôznych zariadení. Ani 

dnes nie je situácia taká, že by sme napríklad televízny prijímač (rádioprijínač, CD/DVD prehrávač, mikrovlnú rúru, 

žehličku, mixér či iné domáce spotrebiče) vybavili nejakým počítačom triedy PC, aby sme zjednodušili jeho 

obsluhu.  

Na druhej strane však od TV prijímača vyžadujeme diaľkové ovládanie, teletex, hodiny, možnosť naprogramovania 

zapnutia, vypnutia a množstvo ďalších funkcií. Je samozrejme možné vytvoriť pre riadenie TV prístroja špeciálny 

integrovaný obvod alebo celú sadu, ktoré by pozostávali z rôznych klopných obvodov, kodérov, dekodérov a 

ďalších kombinačných a sekvenčných obvodov. Tak boli napríklad s konštruované prvé diaľkové ovládania, 

teletexty a ďalšie doplnky.  

Takýto postup je však možný iba tam, kde ide o veľkosériovú výrobu, nakoľko vývoj a zavedenie výroby 

zákazníckych integrovaných obvodov je nákladná záležitosť a musí sa v konečnom dôsledku oplatiť. No ani po 

splatení takýchto obvodov nie je veľa dôvodov k radosti. Trh si žiada prísť s novými službami, doplnkami, 

vylepšeniami. To znamená vykonať celý vývoj znova, čo zase trvá dlhý čas a zhltne veľké množstvo peňazí. A čo 

v prípade, že zariadenie sa vyrába v malých niekoľko tisícových sériách. Výroba zákazníckeho obvodu sa nezaplatí, 

a tak je konštruktér nútený postaviť riadiaci systém z dostupných univerzálnych číslicových obvodov. Čo je zase 

náročné na čas, riadiace systémy sú rozmerné, s veľkou spotrebou, poruchové, náročné na diagnostiku a 

odstraňovanie závad. Ako z tejto situácie von? Riešením je použiť programovateľný stroj, ktorého štruktúra je 

nemenná ale jeho chovanie je určené programom.  

Toto je vlastne definícia počítača. Potrebuje však počítač čo najlacnejší, aby sme do zariadenia ktoré stojí 

povedzme 100 € nevložili riadiaci systém za 300 €. Ďalej čo najúspornejší, najmenší a čo najspoľahlivejší. 

Požiadavky na výkonnosť riadiaceho počítača stoja až na druhom mieste a musia byť primerané účelu. Je 

výhodnejšie použiť viacero jednoduchších riadiacich počítačov zvlášť pre každú činnosť ako jeden komplikovaný 

pre riadenie celého zariadenia. Zvýšime tak spoľahlivosť systému, pretože pri poruche jednej časti budú ostatné 

systémy alebo činnosti fungovať ďalej. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikropo%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Harvardsk%C3%A1_architekt%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Intel
https://sk.wikipedia.org/wiki/1980
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlo%C5%BEen%C3%BD_syst%C3%A9m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Atmel
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Infineon_Technologies&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/NXP
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuvoton&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ST_Microelectronics&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Silicon_Laboratories&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Instruments&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Instruments&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cypress_Semiconductor&action=edit&redlink=1
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2. Opakovanie 
Cieľom tejto kapitoly je, aby si študenti osviežili vedomosti získané v predchádzajúcom štúdiu v rôznych 

predmetoch. Je potrebné, aby vedeli správne interpretovať to isté číslo v rôznych číselných sústavách. Nakoľko 

mikroprocesor 8051 pracuje s 8 bitovými pamäťovými bunkami a registrami, dôležité je aby vedeli pracovať 

s binárnymi číslami. Zároveň, pri práci s pamäťou sa na adresovanie pamäťového miesta využíva hexadecimálna 

sústava. 

Ďalej pri tvorbe kódu programátor často potrebuje realizovať logické operácie s bitmi alebo celým bajtom, či už na 

maskovanie niektorých bitov alebo na zabezpečenie vetvenia programu a iné.  

2.1. Číselné sústavy 
Číselné sústavy môžeme rozdeliť do dvoch kategórií - pozičné a nepozičné. Medzi nepozičné sústavy patria napr. 

rímske čísla. Pozičné číselné sústavy sú sústavy pozostávajúce z určitého počtu cifier (v desiatkovej ich je desať 0 

až 9), ktoré sú usporiadané do pozícií, nazývané rády. Tá istá cifra umiestnená na inom ráde má inú hodnotu. Rády 

sú číslované sprava doľava od 0 vyššie, pretože prvá cifra sprava má najmenšiu hodnotu. V desiatkovej sústave 

posunutím cifry o jedno miesto (o jeden rád) doľava, cifra nadobudne desaťkrát väčšiu hodnotu a naopak. V 

dvojkovej sústave posunutím cifry o jeden rád doľava, cifra bude mať dvakrát väčšiu hodnotu a naopak (je to ako 

násobenie a delenie dvojkou). Číslo 10 preto bude mať hodnotu základu číselnej sústavy (v desiatkovej sústave má 

zápis 10 hodnotu desať, v dvojkovej má hodnotu dva, v osmičkovej osem a šestnástkovej šestnásť). 

Desiatková sústava  

Dobre známa a bežne používaná číselná sústava v bežnom živote. Avšak pre prácu s procesor nie príliš vhodná. 

Práci s desiatkovou sústavou sa venuje učivo základnej školy, sčítavanie a odčítavanie, delenie či násobenie sú 

všeobecne dobré známe a precvičované. Pri práci s veľkými alebo malými číslami sa zaviedli predpony pre 

desiatkovú sústavu ako deka, hekto, kilo, mega, tera, atď alebo pre malé čísla deci, centi, mili, mikro, nano atď. 

Každá predpona vyjadruje iný rád v desiatkovej sústave. Napr. predpona kilo je 103, čo sú tisícky (1000) – čiže 5 km 

(kilometer) je 5000 metrov. A zasa napr. mili je 10-3, čo sú tisíciny(1/1000) takže 5mm (milimetre) je 0,005 

metrov.  

Posúvaním desatinnej čiarky v desiatkovom čísle doprava dosiahneme násobenie daného čísla desiatimi a naopak, 

posunom desatinnej čiarky doľava dosiahneme delenie daného čísla desiatimi.  

Ale dalo by sa na to pozrieť aj z opačnej strany, a to: posunom číslic desiatkového čísla o jedno miesto doľava 

a doplnením nuly na voľnú pozíciu na pravej strane dostane číslo vynásobené desiatimi, čiže základom sústavy. 

Naopak, posunom číslic desiatkového čísla o jedno miesto doprava, získame číslo vydelené desiatimi (základom 

sústavy) s tým, že pôvodná číslica, ktorá bola na najnižšom ráde vypadne a stane sa z nej celočíselný zvyšok po 

delení desiatimi alebo desatinná časť výsledku.  

Tento princíp môžeme využiť v akejkoľvek číselnej sústave, takže delenie alebo násobenie čísla základom číselnej 

sústavy je pomerne jednoduché, pretože sa jedná v podstate o posun číslic vpravo resp. vľavo. Ak posúvame 

číslice vpravo (delenie), prebytočné číslice na pravej strane tvoria zvyšok po delení. Pri posune číslic vľavo 

(násobenie), na vzniknutú voľnú pozíciu, najmenej významovú pozíciu, pozíciu s najnižším rádom, čiže vpravo, 

dopĺňame nulu. 
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Obr. 1   Predpony pre desiatkové násobky  

Pozor, predpona kilo je v tomto prípade striktne považovaná za 1000 –násobok (103). Avšak informatické kilo je 

odvodené z mocniny čísla 2. Informatické kilo je predpona 1024-násobok (210).  

Binárna sústava – dvojková  

Ideálna pre prácu s mikroprocesorom, pretože jednotlivé bity sú v podstate jednotlivé číslice v dvojkovej sústave. 

Každý bit môže nadobúdať hodnotu buď práve 0 alebo práve 1. Nič iné. 8051 má 8-bitový pamäťový systém aj 

vnútornú zbernicu, čiže je dobré vedieť pracovať práve s jedno- a dvoj- bajtovým číslom.  

Základom dvojkovej sústavy je práve číslo dva. Číslo v dvojkovej – binárnej – sústave môže obsahovať iba dve 

číslice (dva stavy), a to číslicu 0 a číslicu 1. V rôznej interpretácii je možné považovať číslicu 0 za logickú 0 alebo 

FALSE (nepravda) a zasa číslicu 1 za logickú jednotku alebo TRUE (pravda). Práve s číslami v binárnom tvare je 

možné robiť aj rôzne logické operácie. Viac je uvedené v podkapitole 2.5.  

Keďže základom binárnej sústavy je číslo 2, je dobré vedieť násobky čísla 2 (mocniny dvojky) z hlavy. Pri práci 

s mikrokontrolérmi programátor veľmi často využívajú práve binárne čísla, takže takáto zručnosť značne urýchľuje 
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prácu pri tvorbe programu. Dôležité sú násobky do 256, práve kvôli tomu, že 8051 má 8-bitový pamäťový systém. 

Pre úplnosť uvádzam dôležité mocniny čísla 2.  

 

Obr. 2   Dôležité mocniny čísla „2“ 

Mocniny čísla 2 sú v podstate jednotlivé rády binárneho čísla. Tak ako v desiatkovej sústave máme rády – 

jednotky, desiatky, stovky, tisícky.....atď., tak v dvojkovej sústave máme jednotky, dvojky, štvorky, osmičky....atď. 

Samozrejme binárne číslo sa v praxi nečíta tak, ako číslo v desiatkovej sústavy aj spolu s pomenovaním rádu - 

dvetisíctristopäťdesiatosem = 2358, ale použije sa iba vymenovanie jednotiek a núl – 11010010b. Za číslom 

uvedenom v binárnom tvare pre odlíšenie sa uvádza malé písmeno b – binary.  

Je potrebné si uvedomiť, že maximálne desiatkové číslo zapísané v binárnom tvare je o jedna menšie ako je 

mocnina dvojky pre daný počet bitov. Čiže matematicky 28 = 256, ale to znamená, že do 8 bitov vieme zapísať až 

256 rôznych desiatkových čísel, t.j. čísla od 0 po 255. Takže maximálne číslo, ktoré je možné zapísať do 8 bitov je 

255 dekadických. Platí, maximálne n-bitové číslo je (2n – 1) => 28 – 1 = 255. Obdobne to platí povedzme pre 16-

bitové číslo, takže do 16-tich bitov vieme zapísať maximálne číslo 65535 dekadických. Z toho vyplýva, že 

povedzme číslo 256 dekadických už nie je možné zapísať do 8-bitov (nevtesná sa do jedného registra 8051), ale 

potrebujeme pridať ďalší bit – 8. bit (0. až 7. bit už nám nepostačia). V praxi to často znamená, že budeme 

potrebovať ďalší register alebo pamäťové miesto. Alebo ak je možné využijeme iba povedzme Carry bit alebo 

niektorý bit z bitovo adresovateľného registra či pamäťového miesta. Ale to už trocha predbieham .     

V roku 1999 zverejnila Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) druhý dodatok k "IEC 60027-2: Písmenové 

symboly pre použitie v elektrotechnickej technológii – časť 2: Telekomunikácie a elektronika". Tento štandard, 

schválený v 1998 zaviedli prefixy kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-, exbi- pre špecifikáciu binárnych násobkov 
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množstva. Názvy pochádzajú z prvých dvoch písmen originálnych SI prefixov nasledovaných skratkou bi, ktorá 

znamená "binárny". Z pohľadu IEC je tiež vyjasnené, že SI prefixy majú jedine svoj desiatkový význam a nikdy 

dvojkový. Táto konvencia stále nezískala široké použitie, hoci používanie rastie. [5] 

Pri používaní týchto predpôn je potrebné byť opatrný, a stále sa uistiť, o aký násobok sa jedná, aby zbytočne 

nedochádzalo k nedorozumeniam, či používame desiatkový alebo dvojkový násobok.  

 

Obr. 3   Prepony pre binárne násobky  [5] 

Hexadecimálna sústava – šestnástková 

Ako už názov napovedá, základom tejto sústavy je číslo 16. Takže platí známe pravidlo, posun číslic 

hexadecimálneho čísla vpravo alebo vľavo, dochádza k deleniu resp. násobeniu tohto čísla číslom 16, čiže 

základom sústavy. Obsahuje 16 rôznych číslic  0 – 9, a keďže desiatková sústava nemá viac číslic, doplnili sa 

písmena A až F. Dekadické hodnoty písmen sú nasledovné: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. Zápis čísla 

v hexadecimálnom tvare (v praxi používaný skrátený názov - hexa tvar) je odlíšený pridaním písmená H na koniec 

čísla alebo pridaním 0x pred číslo (3F47H alebo 0x3F47) Je pravidlom, že ak hexa číslo začína na písmeno, je 

potrebné pred číslo doplniť 0, aby to prekladače považovali za číslo a nie za premennú, ktorú následne označia, že 

nie je v kóde definovaná.  

Použitie hexadecimálnej sústavy je u mikroprocesorov bežné, najmä z hľadiska adresovania pamäťového 

priestoru. Tento pamäťový priestor je relatívne rozsiahly a bolo by veľmi zdĺhavé písať adresy pamäťových miest či 

registrov v desiatkovom či ešte horšie v binárnom tvare. Šestnástkovú sústavu používajú najmä informatici a 

hardvéroví inžinieri. Zapisujú sa v nej hodnoty registrov, premenných, adresy pamäťových miest a pod. Dôvodom 

je, že počítače pracujú na základe dvojkovej sústavy, a číslo 16 je prirodzená mocnina čísla dva (16 = 24). To 

znamená, že jedným znakom v šestnástkovej sústave zachytíme stav 4 po sebe idúcich bitov. Ak napríklad 

nejaká 8-bitová premenná je nastavená na hodnotu „11110001b“, môžeme ju zapísať ako „F1H“ (čo je číslo 241 

desiatkovo). Takýto zápis je kratší a prehľadnejší ako zápis v dvojkovej sústave, pričom však prevod medzi 

dvojkovou a šestnástkovou sústavou je rýchly a jednoduchý. 

Pre porovnanie, napríklad číslo 65535 v desiatkovej sústave zapíšeme ako číslo FFFF v hexadecimálnom tvare. Je 

to v podstate najväčšie číslo, ktoré je možné zapísať do dvoch bajtoch. Každá jedna cifra hexa čísla zodpovedá za 4 

cifry binárneho čísla. 

Jednotlivé rády hexadecimálneho čísla sprava doľava sú jednotky (1), šestnástky (16),  dvestopäťdesiatšestky 

(256), štyritisícdeväťdesiatšestky (4096), šestdesiatpäťtisícpäťstotridsaťšestky (65536) a tak ďalej. Jedná sa stále 

o mocniny čísla 16 – čo je základ sústavy. No aj takéto pomenovanie rádov je nesprávne, pretože je stále založené 

na desiatkovej sústave. Ale aj z praktického hľadiska by čítanie takéhoto čísla bolo komplikované, a tak je 

zaužívané čítanie hexa čísla s použitím rádov z desiatkovej sústavy a kombináciou s písmenami A až F. Takže napr. 
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číslo 82H prečítame ako osemdesiatdva hexa, čo ale určite nehovorí o tom, že je tam osem desiatok plus dve 

jednotky (8x10 + 2x1 = 82D). Jedná sa o hexa číslo, čiže správnejšie by bolo prečítať ho ako „osem šestnástok dva?“ 

alebo lepšie „osem hexadecimál dva?“. Ťažko povedať, nič podobné sa nezaužívalo, takže pri používaní čísel je 

potrebné dôsledne označovať o akú číselnú sústavu sa jedná, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Veď nie je 

jedno akú hodnotu mám na mysli, keď napíšem číslo 100. 100 binárne je predsa iba 4 dekadicky ale 100 

hexadecimálne je až 256 dekadicky. Rovnaký zápis čísla, no v inej sústave iná hodnota.   

Iné číselné sústavy 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách je dôležité označovať sústavu v akej je číslo zapísané. 

Štandardne ak pri čísle nie je uvedená sústava, myslí sa na číslo v desiatkovej sústave. Ak je potrebné, aby nedošlo 

k nedorozumeniu, môže sa uviesť písmeno d za číslom alebo dolný index D – (1586)D. 

Binárnu sústavu v matematických zápisoch označujeme malým písmenom b, alebo dolným indexom b. 

Hexadecimálne číslo označujeme veľkým písmenom H alebo dolným indexom písmenom H.  

Napríklad (11110000)b = (F0)H = (240)D 

Okrem už spomenutých asi najčastejšie používaných číselných sústav v technickej praxi existujú aj iné číselné 

sústavy. Osmičková, dvanástková, šesťdesiatková. V podstate čísla je možné reprezentovať v ľubovoľnej číselnej 

sústave. Otázne je, nakoľko je daná sústava vhodná na použitie. 

 Vo všeobecnosti pre pozičné sústavy platí, že  ľubovoľné číslo N v pozičnej sústave môžeme zapísať v tvare: 

1 2 1 0 1

1 2 1 0 1( )
n

n n n m i

Z n n n m i

i m

N P Z P Z P Z P Z P Z P Z P Z P Z   

   



                    

Kde Z  je základ číselnej sústavy  1Z   a iP  – číslice danej sústavy  0 1iP Z     

Napr. 
3 2 1 0 1 2

10(2485,36) 2 10 4 10 8 10 5 10 3 10 6 10                

Špecifický prípad nastáva, ak je základ sústavy väčší ako 10, potom už nemáme k dispozícii ďalšie číslice. Tak 

napríklad v hexadecimálnej sústave, ktorá je veľmi používaná, si vypomáhame ďalšími znakmi, písmenami A až F. 

Otázne je to pri iných číselných sústavách s väčším základom. Pre počítanie času sa zaužívala sústava so základom 

60. Takáto sústava by mala mať 60 cifier, avšak v praxi sa používajú cifry (ba aj celé čísla) z desiatkovej sústavy od 

0 po 59.  Základom sú sekundy a 60 sekúnd tvorí jednu minútu a zasa 60 minút tvorí jednu hodinu. V podstate 

najnižší rád (v podstate jednotky) je nazvaný sekunda, ďalší rád je minúta a ďalší rád je hodina. Potom zápis čísla 

reprezentujúci nejaký čas je 10:38:15, kde jednotlivé rády šesťdesiatkovej sústavy sú oddelené dvojbodkou. Takže 

čísla 10, 38 či 15 je potrebné v takomto zápise chápať ako jednotlivé cifry čísla zapísaného v šesťdesiatkovej 

sústave. Samozrejme, ďalším zväčšovaním čísla cez 24 hodín zanikne pravidlo čísla 60 a nasleduje počítanie dní, 

týždňov alebo mesiacov a rokov. Toto počítanie času je už prispôsobené životu na našej planéte, striedaniu dňa 

a noci a doby obehu Zeme okolo Slnka. Takisto delenie sekundy na menšie časové úseky je striktne pomocou 

desiatkovej sústavy – desatina a stotiny sekundy, príp. mili, mikro, či nanosekundy.   

2.2. Prevod čísel do desiatkovej sústavy. 

Číslo v ľubovoľnej sústave sa do desiatkovej sústavy prevedie nasledovne:  

1. Očíslujeme si rády čísla, t.j. pod prvú cifru sprava napíšeme 0 pod druhú 1 pod tretiu 2 ...  

2. Výsledné číslo v desiatkovej sústave potom dostaneme ako súčet cifier vynásobený základom sústavy na 

príslušný rád. 
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Tento postup funguje pre všetky sústavy vrátane desiatkovej (prevod do seba sama). Napríklad číslo 10294 

sa dá popísaným postupom napísať takto:  

10 294 = 1.104 + 0.103 + 2.102 + 9.101 + 4.100 

Prirodzenou sústavou počítača je dvojková - binárna sústava (kvôli jednotke informácie 1 bitu, ktorý môže 

nadobúdať dve hodnoty 0 a 1). V jednej pamäťovej bunke počítača je však 8 bitov, preto vždy doplňujeme 

cifry tak, aby bol ich počet deliteľný číslom 8 (8, 16, 24, 32 ...).  

(01101100)b = 0.27+1.26+1.25+0.24+1.23+1.22+0.21+0.20=108 

Obrovskou výhodou šestnástkovej - hexadecimálnej sústavy je to, že hodnotu, ktorú v dvojkovej sústave je 

potrebné zapísať pomocou 8 cifier, v šestnástkovej zapíšeme presne pomocou dvoch cifier. Napríklad 

najvyššia možná hodnota v dvojkovej sústave, ktorá sa dá zapísať pomocou 8 cifier, v šestnástkovej sús tave 

zapíšeme (11111111)b = (FF)H. 

Príklad prevodu do desiatkovej sústavy:  

  1 0
4 16 4 16 4 16 4 1 2281

H
E E          

Preveďte číslo F1AE z hexadecimálnej (šestnástkovej) sústavy do desiatkovej. 
0

16 14 1 14E     
1

16 10 16 160A     
2

1 16 1 256 256    
3

16 15 4096 61440F     

Výsledok je 14 160 256 61440 61870     

Prevod hodnoty 1110011 (binárne číslo) na desiatkové číslo. 
6 5 4 3 2 1 01 2 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 64 32 16 0 0 11 2 1 1 50                     

Prevod hodnoty 37F4H (šestnástkový zápis) na desiatkové číslo, kde písmeno F zodpovedá číslu 15. 
3 2 1 03 16 7 16 15 16 4 16 12288 1792 240 4 14324              

2.3. Prevod čísel z desiatkovej do inej sústavy. 
Ak chceme previesť číslo z desiatkovej sústavy do inej sústavy, musíme číslo deliť základom sústavy, do ktorej číslo 

chceme previesť, až pokiaľ nedostaneme číslo nula. Po každom delení si zapíšeme zvyšok, pričom zvyšok po 

prvom delení je cifra najnižšieho (nultého) rádu, zvyšok po druhom delení udáva cifru prvého rádu. Takto 

napríklad prevedieme číslo 215 do dvojkovej sústavy: 

215 : 2 = 107; 107 : 2 = 53; 53 : 2 = 26; 26 : 2 = 13; 13 : 2  = 6; 6 : 2 = 3; 3 : 2 = 1; 1 : 2 = 0 

zvyšok 1           zvyšok 1       zvyšok 1      zvyšok 0       zvyšok 1  zvyšok 0  zvyšok 1  zvyšok 1 

Výsledok teda je 11010111 (zvyšky zapísané v opačnom poradí). 

A takto rovnaké číslo 215 prevedieme do šestnástkovej sústavy. 

215 : 16 = 13; 13 : 16 = 0; 

zvyšok 7           zvyšok 13 (to zodpovedá symbolu D) 

Výsledok je teda D7. 
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Rovnako funguje i prevod z desiatkovej sústavy do seba sama.  

235 : 10 = 23; 23 : 10 = 2; 2 : 10 = 0; 

zvyšok 5          zvyšok 3      zvyšok 2 

Dostali sme teda skutočne číslo 235. 

2.4. Prevod čísla medzi dvojkovou a šestnástkovou sústavou. 

Sila šestnástkovej sústavy spočíva v jednoduchšom zápise čísla z dvojkovej sústavy.  Jednoduchší zápis by 

však bol na nič, keby bol prevod z dvojkovej sústavy do šestnástkovej zložitý. Našťastie je veľmi 

jednoduchý. Stačí číslo dvojkovej sústavy rozdeliť na štvorčíslia začínajúc od najnižšieho rádu (teda sprava). 

Každé štvorčíslie môže nadobúdať hodnoty od 0 do 15, čo je práve jedna cifra čísla šestnástkovej sústavy. 

Napríklad číslo 11010111 prevedieme nasledovným spôsobom:  

11010111b = 1101 0111; (1101)b = (13)d =(D)H; (0111)b = (7)d =(7)H 

Takže výsledok je D7. 

00010001b = 0001 0001b = 11H 

10001000b = 1000 1000b = 88H 

00111000b = 0011 1000b = 38H 

10101100b = 1010 1100b = ACH 

Opačný prevod, teda prevod z hexadecimálneho na binárne číslo je opäť jednoduchý, pretože rozdelením 

hexa čísla na jednotlivé číslice urobíme v  podstate prevody týchto hexa číslic, čo je v  podstate prevod len 

na 4 bitoch, čiže binárne čísla od 0D do 15D.    

3FH => 3 = 0011b F= 1111b spolu 3FH = 00111111b 

5DH = 0101 1101b  

F1H = 1111 0001b 

3F2AH = 0011 1111 0010 1010b 

2.5. Úlohy na iné číselné sústavy 

Úloha 1 

Pri prevode údajov z jedného systému do iného potrebujeme niektoré čísla v osmičkovej sústave prepís ať 

do šestnástkovej sústavy. Aký zápis v šestnástkovej sústave má číslo, ktoré má v osmičkovej sústave zápis 

1234567? 

Riešenie 

Osmičková sústava má cifry 0 - 7. Každá hodnota takejto sústavy sa dá vyjadriť pomocou troch cifier 

dvojkovej sústavy. 0 - 000; 1 - 001; 2 - 010; 3 - 011; 4 - 100; 5 - 101; 6 - 110; 7 - 111. Takže najskôr číslo 

prevedieme do dvojkovej sústavy, a potom takto získané číslo prevedieme do šestnástkovej sústavy.  

1234567O=001 010 011 100 101 110 111b 

Teraz toto číslo v dvojkovej sústave preskupíme do štvoríc a prevedieme do šestnástkovej sústavy.  

0101 0011 1001 0111 0111b = 53977H 
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Úloha 2 

Aké číslo v desiatkovej sústave predstavuje zápis čísla 11C v číselnej pozičnej sústave s najmenším možným 

základom? 

(A) 155. (B) 194. (C) 195. (D) 284. 

Riešenie 

V čísle sa vyskytuje cifra "C", ktorá nech má v desiatkovej sústave hodnotu 12 (tak, ako je to bežné 

v hexadecimálnej sústave). Na základe tohto predpokladu môžeme povedať, že najmenší možný základ 

tohto čísla môže byť 13, teda o jedna väčší ako je hodnota cifry s najväčšou hodnotou vyskytujúcou sa 

v čísle 11C. Jednotlivé pomenovania rádov v trinástkovej sústave by mohli byť sprava doľava jednotky, 

trinástky, stošestdesiatdeviatky..atď. Samozrejme, opäť sa dopúšťame chyby v  pomenovaní, pretože na 

pomenovanie rádu používame desiatkovú sústavu a  jej rády. Žiaľ, nič lepšie sa zatiaľ v praxi neujalo.  

  2 1 0 2 1

13

011 (1 13 1 13 13 (1) 12 ) 12) 19413 1 13 13 (169 13D D D DC C               

Dekadické číslo 194 predstavuje zápis čísla 11C v pozičnej sústave s najnižším možným základom.  

Úloha 3 

Ako je zobrazené binárne číslo 00101000b v osmičkovej sústave? 

Riešenie 

Preskupením binárneho čísla do trojíc od najnižšieho bitu dostaneme jednotlivé cifry v osmičkovej sústave. 

00101000b = (00 101 000)b = (050)O = (50)O 

Úloha 4 

Preveďte osmičkové číslo 73 do binárnej a hexadecimálnej sústavy.  

Riešenie 

Každú číslicu osmičkového čísla prevedieme pomocou troch bitov do binárnej sústavy. Potom vhodným 

preskupením binárneho čísla do štvoríc urobíme prevod jednotlivých štvoríc na cifry hexa čísla. 

(73)O => 7 = 111b ;  3 = 011b  Spolu je to 111011b  

Preskupením sprava do štvoríc dostávame: 0011  1011 b = (3B)H 

2.6.  Logické operácie 
Pri tvorbe kódu pre rôzne aplikácie sa programátor často stretne s potrebou využiť logické operácie. Samotná 

8051 má v repertoári priamo inštrukcie na negáciu (NOT), logický súčin (AND), logický súčet (OR) a logický 

exkluzívny súčet (XOR). Pre úplnosť spomeniem, že „51“ má aj inštrukcie na posun (rotáciu) bitov vľavo a vpravo. 

Preto je dôležité poznať tieto logické operácie a ich pravdivostné hodnoty. 

 Jeden bit je nositeľom informácie pravda resp. nepravda. V pozitívnej logike je log. 1 považovaná za pravdu 

(TRUE) a log. 0 považovaná za nepravdu (FALSE). V negatívnej logike je to presne naopak.  

Logické operácie je možné robiť s jedným bitom alebo aj s celým bajtom. Ak pracujeme s celým bajtom (alebo aj 

viacerými bajtmi), nezáleží na tom, v akej číselnej sústave je číslo zapísané, procesor ho má aj tak uložené 

a pracuje s ním v binárnom tvare a príslušnú logickú operáciu urobí po jednotlivých bitoch.  

Negácia - NOT 

Jedná sa o negovanie výroku, čiže o zmenu výroku tak, aby mal negovaný výrok opačnú logickú hodnotu. Ak bol 

pôvodný výrok pravdivý, negovaný výrok bude nepravdivý a naopak, ak bol pôvodný výrok nepravdivý, tak 
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negovaný výrok bude pravdivý. Ak sa bavíme o logických hodnotách bitu, tak ak bol pôvodný bit nastavený na log. 

1 tak, jeho negáciou ho nastavíme na log. 0 a naopak, ak mal pôvodný bit hodnotu log. 0, tak jeho negáciou 

nastavíme jeho logickú hodnotu na log. 1. Pri práci s mikroprocesormi a konkrétne s pinmi procesora sa v praxi 

tejto operácia nadáva toglovanie, z angl. TOGGLE (preklopiť, prepínanie medzi dvoma stavmi). Takže, ak sa urobí 

toggle nejakého pinu (tomu prislúcha konkrétny bit registra), uskutoční sa zmena jeho logickej hodnoty – 

v podstate sa urobí negácia. Negácia celého bajtu je uskutočnená po jednotlivých bitoch. Tabuľka pravdivostných 

hodnôt je znázornená na nasledujúcom obrázku. 

Logický súčin – AND 

Logická konjunkcia (používa sa pre ňu symbol ∧) je výroková spojka – a, a súčasne, a zároveň. 

Výrok vytvorený spojením dvoch výrokov pomocou konjunkcie je pravdivý, ak je pravdivá každá časť výroku. 

Výrok: „Je piatok trinásteho“ je pravdivý, ak je skutočne piatok a zároveň je 13. deň v mesiaci. Stačí, že nie je 

piatok alebo nie je 13. deň, tak tento výrok nie je pravdivý. Na Obr. 4   sú znázornené pravdivostné hodnoty 

logickej operácie AND. Logický súčin sa často využíva pri maskovaní bitov v rámci jedného bajtu a pre svoje 

vlastnosti na nastavovanie konkrétnych bitov na log. 0. 

Pri maskovaní niektorých bitov konkrétneho bajtu využívame vlastnosť, že na miestach, kde sa v maske nachádza 

0, tak vo výslednom bajte bude na týchto miestach určite nula, bez ohľadu na to, aká logická hodnota bitu bola 

v pôvodnom bajte na tomto mieste. Zároveň, na miestach, kde sa v maske nachádza 1, tak vo výslednom bajte na 

týchto miestach bude zachovaná taká logická hodnota, aká bolo v pôvodnom bajte, čiže maska na týchto miestach 

nijako neovplyvní pôvodne bity (čo je vyznačené žltou).  

pôvodný bajt 1001 0110 

maska (AND) 0000 1111 – zaujímajú ma najnižšie 4 bity – hornú tetrádu odmaskujem 

  0000 0110 

pôvodný bajt 1001 1101 

maska (AND) 0001 0000 – potrebujem ponechať len 4. bit – výsledkom buď bude číslo 0 alebo rôzne od nuly  

   0001 0000  

 

Obr. 4   Pravdivostné hodnoty logických operácii – NOT, AND, OR, XOR  

Logický súčet – OR 

Logická disjunkcia (používa sa pre ňu symbol ∨) je výroková spojka - alebo. 

Dva výroky spojené disjunkciou tvoria výrok, ktorý je pravdivý práve vtedy, ak je pravdivý aspoň jeden zo 

spájaných výrokov. Spojka „alebo“ nemá vylučovací charakter.  Logický súčet sa často využíva pri maskovaní 

bitov v rámci jedného bajtu a pre svoje vlastnosti na nastavovanie konkrétnych bitov na log. 1. Využíva sa 

vlastnosť, že , na miestach, kde sa v maske nachádza 1, tak vo výslednom bajte bude na týchto miestach určite 
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logická 1, bez ohľadu na to, aká logická hodnota bitu bola v pôvodnom bajte na tomto mieste. Zároveň, na 

miestach, kde sa v maske nachádza log. 0, tak vo výslednom bajte na týchto miestach bude zachovaná taká 

logická hodnota, aká bolo v pôvodnom bajte, čiže maska na týchto miestach nijako neovplyvní pôvodne bity (čo je 

vyznačené žltou). 

pôvodný bajt 1001 0110 

maska (OR) 0000 1111 – potrebujem nastaviť najnižšie 4 bity na jednotku – hornú tetrádu nemením 

  1001 1111 

pôvodný bajt 1001 1101 

maska (OR) 1110 1101 – potrebujem overiť len 1. a súčasne 4. bit – výsledkom bude buď FFH alebo nie  

   1111 1101  

Logický exkluzívny súčet – XOR  

Exkluzívny súčet je špecifický druh logického súčtu, kde „alebo“ má vylučovací charakter. Vo výrokovej logike sa 

používa spojenie:  Buď výrok 1 alebo výrok 2. Takáto logická operácia sa nazýva aj nonekvivalencia (negovaná 

ekvivalencia) čiže nerovnoznačnosť. Pravdivostné hodnoty funkcie XOR sú znázornené na Obr. 4  Výrok spojený 

pomocou funkcie XOR je pravdivý práve vtedy, ak práve jeden z čiastkových výrok je pravdivý a ostatné sú 

nepravdivé. Tu sa uplatňuje vylučovací charakter spojky „alebo“.    

Vo výrokovej logike ešte existuje ďalšie logické funkcie ako implikácia či ekvivalencia, avšak v elektronických 

obvodoch nie sú bežne používané. Skôr ak by sme sa mali pozrieť na rôzne logické hradlá – jednoúčelové obvody, 

ktoré sa hojne používali ešte pred príchodom mikroprocesorov, tak je potrebné spomenúť aj ďalšie logické 

operácie, ktoré tieto obvody dokážu realizovať.  Jedná sa najmä o obvody z rodiny 7400 a 4000. Okrem už 

spomenutých NOT, AND, OR, XOR, sú obvody, ktoré priamo realizujú NAND, NOR, XNOR. Jedná sa v postate 

o zlúčenie príslušnej funkcie a negácie výstupu danej funkcie. NAND je v podstate NOT AND, čiže výstup 

je negáciou logického súčinu všetkých vstupov. NOR je zložený z NOT OR, takže výstupom je negácia logického súčtu 

vstupov. A obdobne je to u XNOR, teda NOT XOR. Výstupom je negácia exkluzívneho logického súčtu vstupov.  

Mikrokontrolér 8051 nemá v repertoári priamo inštrukcie NAND, NOR, XNOR, takže ak je potrebné realizovať takúto 

operáciu, robí sa to v dvoch krokoch. Najprv sa urobí AND, OR alebo XOR, a potom sa výsledok zneguje. Tak 

dosiahneme výsledok, ktorý zodpovedá NAND, NOR alebo XNOR.  

Rotácia – bitový posun 

Medzi logické operácie, ktorými disponuje 8051 je aj rotácia. Existuje rotácia vpravo aj rotácia vľavo. Jedná sa 

o posun všetkých bitov v rámci bajtu o jedno miesto doprava resp. doľava a najmenej významový bit (LSB) 0. bit 

prejde na pozíciu 7. bitu resp. najviac významový bit (MSB) 7. bit prejde na pozíciu 0. bitu. Práve kvôli takémuto 

presunu 0. resp. 7. bitu v rámci jedného bajtu sa bitovému posunu vraví rotácia. Pre zaujímavosť, výsledkom  8 

násobnej rotácia v jednom smere s tým istým bajtom bude pôvodný bajt. 8051 má aj inštrukciu rotácia cez Carry 

bit, čo je v podstate klasický posun bitov, avšak 0. resp. 7. bit sa posunie do Carry bitu a hodnota z Carry bitu sa 

presunie do 7. resp. 0. bitu. Taktiež platí pravidlo o posune číslic v číselnej sústave, v tomto prípade v dvojkovej 

sústave (viď 2.1). Takže realizovať delenie resp. násobenie číslom 2 a jej mocninami (4,8,16..atď.) je veľmi 

jednoduché s využitím rotácie, príp. rotácie cez Carry bit. Taktiež sa rotácia cez Carry bit a následné testovanie 

Carry bitu dá využiť na zisťovanie párnosti, resp. nepárnosti čísla, prípadne na zisťovanie deliteľnosti čísla 

mocninou čísla 2 bezo zvyšku.  
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Príklady logických operácii 

Mikrokontrolér 8051 je schopný robiť matematické a logické operácie s bajtom, keďže celá architektúra je 8-

bitová (zbernica, pamäť). Takže nasledujúce ukážky sú prispôsobené práci s číslami o veľkosti 1 bajt.  

Negácia: (11001100b)’ = 00110011b = 110011b 

  (3FH)’= (00111111b)’= 11000000b = C0H čo je v podstate FFH – 3FH 

  (125)’ = (01111101b)’ = 10000010 = 130 čo je v podstate 255 – 125 

Logický súčin:  11001100b 

  AND 10101010b 

   10001000b 

Logický súčet:  11001100b 

  OR 10101010b 

   11101110b 

Logický exkluzívny súčet: 11001100b 

   XOR 10101010b 

    01100110b 

Rotácia vľavo (posun bitov o 1 miesto doľava):  11001100b  →  10011001b 

Rotácia vpravo (posun bitov o 1 miesto doprava): 11001100b  →  01100110b 

Samozrejme všetky logické operácie je možné realizovať v mikrokontroléry aj s číslami zapísanými v inej ako 

binárnej sústave. Procesor má aj tak všetky tieto čísla zapísané v binárnom tvare, takže platí pravidlo, že každé 

číslo sa akoby najprv previedlo do binárnej sústavy a až následne sa s ním prevedie príslušná operácia. To platí z 

pohľadu programátora a napísaných inštrukcií. Samozrejme, všetky čísla v pamäti mikrokontroléra sú stále 

uložené a stále s nimi pracuje v binárnom tvare, keďže sa jedná o klopné obvody. Výsledok môže byť pomocou 

ladiaceho programu zobrazený opäť v inej číselnej sústave, napr. hexadecimálnej.  

 

 Logický súčin:   F1H  1111 0001b  241 

  AND 1FH  0001 1111b    31 

   11H  0001 0001b    17 - zobrazenie v desiatkovej sústave nemá  

         žiadny význam  

   D3H  1101 0011b   

  AND 2CH  0010 1100b 

   00H  0000 0000b 

    

Logický súčet:  F1H  1111 0001b 

  OR 1FH  0001 1111b 

   FFH  1111 1111b 

Rotácia vľavo: 

   4H    →    8H    →       10H         →       20H         →       40H        →        80H      →    1H    →    2H     →    4H  

0100b → 1000b →0001 0000b → 0010 0000b → 0100 0000b → 1000 0000 → 0001b → 0010b → 0100b 
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V podstate sa jedná o násobenie dvoma v danej sústave - v našom prípade v hexa sústave s prihliadnutím na 

počet bitov, ktoré má 8051 k dispozícii, čo je 8 bitov. Keďže pracujeme s jedným bajtom, zákonite po 8-násobnej 

rotácii sa dostaneme k pôvodnému číslu.  

  3H     →   6H     →    CH    →        18H         →       30H        →        60H        →        C0H        →        81H        →   3H 

0011b → 0110b → 1100b → 0001 1000b → 0011 0000b → 0110 0000b → 1100 0000b → 1000 0001b → 0011b 

Rotácia vpravo: 

 14H       →   AH        → 5H    →        82H        →      41H        →       A0H         →     50H        →    28H        →  14H 

1 0100b → 1010b → 0101b → 1000 0010b → 100 0001b → 1010 0000b → 101 0000b → 10 1000b → 1 0100b 

Pri rotácii vpravo sa jedná o delenie dvoma, avšak opäť s prihliadnutím na počet bitov, ktoré má mikrokontrolér k 

dispozícii.  

Pozor, pri rotácii máme vždy na mysli bitovú rotáciu, čiže číslo zapísané v akejkoľvek číselnej sústave je vždy 

rotované po bitoch, čiže v binárnej sústave. Samozrejme, že je možná aj rotácia resp. posun po čísliciach (cifrách) 

v danej sústave, avšak to nemá nič spoločné s rotáciou realizovanú v mikrokontroléri, ktorá je výlučne bitová (bit 

je výsadou binárnej sústavy). Ak by sme urobili rotáciu po cifrách - čísliciach (nie v binárnej sústave, lebo tam by to 

sedelo, pretože každá číslica v binárnej sústave zodpovedá jednému bitu) v danej sústave, jednalo by sa v 

podstate o násobenie, resp. delenie základom sústavy.  

Napr. rotácia vpravo v desiatkovej sústave čísla 12 000 → 1 200 → 120 → 12 je delenie desiatkou alebo rotácia 

vľavo čísla 2DH → 2D0H → 2D00H je násobenie šestnástkou. Toto ale už nezodpovedá bitovej rotácii resp. 

bitovému posunu.  
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3. Príkazy asembléru  
Programovanie mikrokontrolérov je možné uskutočniť viacerými spôsobmi, záleží od softvéru (prekladača), ktorý 

použijeme. Je možné si potom zvoliť v akom programovacom jazyku budeme vytvorený algoritmus (správanie sa 

mikrokontroléra, mikroprocesora) prepisovať do samotného kódu, ktorý neskôr prekladač preloží na použiteľnú 

formu vhodnú pre zápis (napálenie) do mikroprocesora. 

V našom prípade sa budeme venovať programovaniu na najnižšej úrovni mikroprocesora, na úrovni strojového 

kódu. Je to programovanie v asembléri, čiže v podstate programátor tak trocha uvažuje a rozmýšľa ako 

mikroprocesor so všetkými jeho obmedzeniami. Musí mať stále na pamäti, že procesor pracuje s číslami, ktorých 

veľkosť sa musí vtesnať do veľkosti pamäťovej bunky či registra (8 bitová architektúra príp. 16 či 32 bitová 

architektúra). Taktiež si musí byť vedomí toho, že môže dôjsť k pretečeniu pri matematických operáciách (napr. 

pri sčítaní je výsledok väčší ako 8 bitové číslo alebo pri odčítaní sa dostaneme do záporných čísel). Samozrejme, že 

registre nemajú možnosť pracovať so zápornými číslami. Stále je to len 8 bitové číslo, a je vecou interpretácie, či 

povedzme najvyšší bit považuje za znamienko alebo nie. Tu je dôležité spomenúť, že všetky registre a pamäťové 

miesta sú realizované ako cyklické, t.j. ak budeme k 8-bitovému registru, v ktorom je uložené číslo 254 

pripočítavať jednotku, dostaneme číslo 255 a potom číslo 0 s potom 1 atď. Samozrejme, že v procesore sa objaví 

príznak pretečenia (carry bit - C) ale pri pohľade na výsledok v registri uvidíme číslo 1, čo je pri nepochopení práce 

procesora zlý výsledok, pretože neskúsený užívateľ očakával výsledok 257. Čo samozrejme nie je možné, keďže 

väčšie číslo ako 255 nie je možné vložiť do 8-bitového registra. 

Program napísaný v asembléri môže obsahovať: 

 riadiace príkazy (napr. TITLE) 

 direktívy – pseudoinštrukcie (napr. CSEG, END) 

 inštrukcie JSA (napr. JMP, MOV, INC, ANL, ADD,) 

$TITLE(Demo) 

CSEG   AT   2000h  

JMP      START 

END 

 
Každý riadok asemblerovského programu môže obsahovať len jeden riadiaci príkaz, direktívu alebo inštrukciu. 
Na konci každého asemblerovského programu musí byť umiestnená direktíva END, ktorá označuje koniec 

programu a všetky príkazy nachádzajúce sa za ňou sú prekladačom ignorované. 

3.1. Inštrukcie JSA 
 
Jazyk symbolických adries (assembly language) je programovací jazyk na úrovni strojového kódu, avšak namiesto 

strojových inštrukcií v číselnom kóde sa používa ľahšie zapamätateľný symbolický inštrukčný kód a symbolické 

adresy (JMP – JuMP, MOV – MOVe, DJNZ – Decrement and Jump Not Zero). Pridelenie konkrétnych pamäťových 

miest jednotlivým symbolickým adresám vykonáva prekladač jazyka (assembler). Výsledný cieľový program je 

rovnako efektívny ako program zapísaný priamo v strojovom kóde ako z hľadiska rýchlosti, tak aj z hľadiska 

použitej pamäte, pretože každej výkonnej inštrukcii v jazyku symbolických adries zodpovedá práve jedna 

inštrukcia v strojovom kóde. 

S jazykom symbolických adries (JSA, niekedy nesprávny, ale vžitý pojem "asemblér") sa najčastejšie stretneme 

v programoch pre obslužné programy vstupných a výstupných zariadení, napr. zvukový výstup alebo sieťovú 
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komunikáciu. Toto je jedna z oblastí, v ktorých sa JSA uplatní lepšie ako vyšší programovací jazyk, napr. Pascal 

alebo C. V  obslužných programoch zariadení sa často pristupuje k pamäťovým miestam vyhradeným na 

komunikáciu so zariadením, spracovávajú sa bloky dát, nastavujú sa riadiace registre kontrolérov a ich periférii. Na 

tieto účely poskytuje JSA vhodnejšie nástroje ako vyšší programovací jazyk. Aj keď moderné programovacie jazyky 

už majú prostriedky na prácu s pamäťovými miestami na zadaných adresách alebo s registrami procesora, je 

prirodzenejšie robiť takúto „jemnú“ prácu v JSA. 

Keď napíšete program v JSA, viete v každom momente presne, čo procesor robí. Preklad z JSA do strojového kódu 

sa deje v pomere 1:1. Medzi vami a počítačom nestojí prekladač vyššieho jazyka so svojimi formálnymi pravidlami. 

Spoliehate sa len sami na seba, premenné za vás nikto neinicializuje. Takýto bezprostredný kontakt s procesorom 

je tak trocha vzrušujúci! A vysoko efektívny! Pretože prekladač vyššieho jazyka používa pri preklade príkazov do 

strojového kódu formálne pravidlá, nemôže využívať registre procesora a pamäťové miesta optimálne. Preto 

dobre napísaný program v JSA musí byť rýchlejší a pamäťovo úspornejší ako program napísaný vo vyššom jazyku. 

A napokon spomeniem ešte jeden dôvod, prečo sa učiť JSA. Znalosť práce procesora a zručnosti, ktoré 

nadobudnete pri programovaní v JSA, vám pomôžu písať lepšie programy vo vyššom jazyku. JSA môžete využiť 

napríklad pri ladení programu napísaného vo vyššom jazyku, lebo ladiaci program (debugger) umožňuje zobraziť 

preložený program v JSA. Takže môžete vidieť, ako si prekladač poradil pri preklade a sledovať jednotlivé kroky 

procesora. 

Neuvádzajme však len výhody JSA. Efektívnosť asemblérovského programu je zaplatená vašimi vedomosťami o 

procesore, jeho vnútornej architektúre, o usporiadaní pamäte, spôsoboch adresovania, atď. Pri programovaní 

v JSA musíte pamätať na mnohé detaily, ktoré vás pri programovaní vo vyššom jazyku nezaujímajú. Samotný 

zdrojový text programu v JSA je dlhší a menej prehľadný než program vo vyššom jazyku. Jeden príkaz v JSA 

vykoná pomerne málo, na rozdiel od jedného príkazu povedzme v jazyku C.  

Sotva by ste teda v JSA programovali výpočet okružných jázd alebo simulovali výrobnú linku, aj keď to nie je 

nemožné. JSA využijete tam, kde treba ovládať jednotlivé činnosti procesora. 

Pretože každý procesor má iné schopnosti - vlastnosti, musí mať aj vlastnú množinu inštrukcií, a teda aj vlastný 

strojový jazyk. Táto učebnica sa zaoberá jazykom symbolických adries pre procesor firmy Intel z rodiny 8051. 

Väčšina postupov pri príprave programu v JSA však má všeobecnú platnosť, nie je obmedzená len na tento typ 

procesorov. Napokon cieľom ani nie je perfektne ovládať jeden procesor (v praxi sa používajú výkonnejšie 

procesory s väčším množstvom periférii), ale naučiť sa myslieť v asembléri. Akonáhle sa naučíte tvoriť programy v 

JSA pre jeden procesor a osvojíte si myslenie na úrovni procesora, nebude vám robiť problém programovať na 

strojovej úrovni iný procesor či kontrolér. 

Program napísaný v JSA  je teda postupnosť príkazov prekladaná prekladačom do strojového kódu, ktorý sa ukladá 
do cieľového súboru.  
 
Jeden riadok inštrukcie v JSA pozostáva z: 
pole návestia: pole operačného kódu pole operandu ;pole poznámky 

Pole návestia a pole poznámky je nepovinné. Pole operačného kódu je povinné a pole operandu závisí od poľa 

operačného kódu, teda od použitej inštrukcie. Niektoré inštrukcie nemajú operand, niektoré majú jeden operand , 

iné dva alebo aj tri operandy.  
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Príklad: 

start: NOP  ; prázdna inštrukcia – bez operandu, s návestím a poznámkou čiže komentárom 

INC A   ; inštrukcia s jedným operandom a komentárom 

 MOV A,#5 ; inštrukcia s dvoma operandmi a komentárom 

opak: CJNE A,#8,start  ; inštrukcia s troma operandmi, návestím a komentárom 

end 

 

Z údajov od výrobcu a podľa typu použitej inštrukcie vieme presne povedať koľko pamäťových miest  zaberá tá 

ktorá inštrukcia, čiže vieme aj presne povedať, koľko miesta v pamäti programu nám zaberie náš program. Taktiež 

vieme koľko času (strojových cyklov) zaberie vykonávanie danej inštrukcie, čiže vieme spočítať, za aký čas 

prebehne celý program alebo nejaká jeho časť. Poznať tieto informácie o programe je veľmi dôležité v časovo 

náročných aplikáciách alebo keď nemáme pamäte na „rozdávanie“. 

3.2. Riadiace príkazy 
Riadiace príkazy riadia operácie prekladača asembleru pri generovaní: 

 súboru o výpise prekladu  

 súboru cieľového kódu 

 neovplyvňujú cieľový kód generovaný prekladačom 

 

3.3. Direktívy 
 informujú prekladač ako spracovať postupnosť inštrukcií 

 umožňujú v pamäti: 

 definovať konštanty 

 rezervovať miesto pre premenné  
 

Direktívy delíme do nasledujúcich kategórií: 

Riadenie Segmentu 

Všeobecný segment: SEGMENT, RSEG 

Absolútny segment: CSEG, DSEG, BSEG, ISEG, XSEG 

Definovanie symbolov 

všeobecné symboly: EQU, SET 

adresné symboly: BIT, CODE, DATA, IDATA, XDATA 

Riadenie adresy 

ORG 

Inicializácia pamäte 

DB, DW, DD 

Rezervovanie pamäte 

DBIT, DS 
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Linkovanie programu 

PUBLIC, EXTRN 

Iné 

END 

 

Riadenie segmentu 

Direktíva SEGMENT 

Všeobecný segment je relokovateľný segment pamäte, ktorý vytvoríme direktívou SEGMENT. Musíme 

špecifikovať meno segmentu a triedu segmentu. Triedy segmentov: 

 BIT – bitovo adresovateľný segment (20H – 2FH) 

 CODE – kódový segment 

 DATA – priamo adresovateľný dátový segment 

 IDATA – nepriamo adresovateľný dátový segment 

 XDATA – externý dátový segment 
 

Formát direktívy: 

meno segmentu SEGMENT trieda segmentu 

Príklad: 

program SEGMENT CODE 

cislo  SEGMENT DATA 

 

Direktíva RSEG 

Ak sme definovali relokovateľný segment, potom ho v programe musíme vybrať direktívou RSEG. Použitím 

direktívy RSEG sa vybraný segment stáva aktívnym. 

 

Formát direktívy: 

RSEG  meno segmentu 

 

Príklad: 

program SEGMENT CODE 

  RSEG  program 

 

 

Direktívy: CSEG, DSEG, BSEG, ISEG, XSEG 
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slúžia na definovanie absolútneho segmentu v rámci kódového alebo dátového pamäťového priestoru. Použitím 
tejto direktívy definujeme segment príslušného typu na presne definovanej adrese. 
 
Formát direktívy: 

BSEG  AT  20H   definuje BIT segment na adrese 20H 

CSEG  AT   900H  definuje CODE segment na adrese 900H 

DSEG AT   80H  definuje DATA segment na adrese 80H 

ISEG   AT   90H  definuje IDATA segment na adrese 90H 

XSEG AT  0AAFFH definuje XDATA segment na adrese 0AAFFH 

 

Príklad: 

BSEG AT 20h  

Priznak:DBIT 1  

 

CSEG AT 100h  

Parita:  DB 0,1,2 

 

DSEG AT 90h  

T_A:  DS 2  

T_B:  DS 4 

 

ISEG AT 90h  

T_IA:  DS 2 

T_IB:  DS 4 

 

XSEG AT 1000h  

hodnota: DS 25  

 

Definovanie symbolov 

Direktívy: EQU, SET 

Umožňujú nám definovať symboly, ktoré reprezentujú v programe: 

 registre 

 čísla 

 adresy 
 

Symboly definované direktívou EQU nemôžu byť v programe redefinované na rozdiel od symbolov definovaných 

direktívou SET. 
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Príklad: 

Limit  EQU  1200 

Hodnota EQU  LIMIT – 200 + 'A' 

ACCU  EQU  A 

Pocet  EQU  R5 

Cena  SET  100 

Cena  SET  Cena / 2 

Kalkul  SET  R1 

TEMP   SET  Kalkul 

 

Direktívy: BIT, CODE, DATA, IDATA, XDATA 

slúžia na priradenie adresy vybranému symbolu. Symboly definované týmito direktívami nemôžu byť v programe 
nikde redefinované. 
 

Formát direktívy: 

symbol  BIT  bit_adresa (20H – 2FH) 

symbol  CODE  code_adresa (0000H – FFFFH) 

symbol  DATA  data_adresa (00H – 7FH, SFR: 80H – FFH) 

symbol  IDATA  idata_adresa (00H – FFH) 

symbol  XDATA xdata_adresa (0000H – FFFFH) 

 

Príklad: 

PAMAT SEGMENT DATA  

RSEG PAMAT  

CTRL: DS 1 ; CTRL premenná 1-byte 

ALARM BIT CTRL.0 ; 0-bit v byte CTRL 

ARCHIV BIT ALARM+1 ; nasledujúci bit 

PRIZNAK_2 BIT 24H.2 ; 2. bit na adrese 24H (7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. ) 

P1_BIT2 EQU 90H.2 ; SFR bit – port 1 

RESTART CODE 00H  

INT_0 CODE RESTART + 3  

RESULT DATA 40H  

RESULT2 DATA RESULT + 2  

BUFFER IDATA 60H  

 

 

Riadenie adresy 

Direktíva ORG 

slúži na nastavenie adresy, od ktorej bude prekladač ukladať preložený cieľový kód.  
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Formát direktívy: 

ORG výraz 

Príklad: 

CSEG AT 00 

ORG 100H  ; preložený cieľový kód bude uložený od adresy 100H v rámci kódového segmentu – čiže 

v rámci pamäte programu. 

start: mov a,#5 

 

Inicializácia pamäte 

Direktíva DB 

Slúži na uloženie 8-bitovej konštanty na konkrétnu adresu v rámci kódového segmentu. 
 

Formát direktívy: 

návestie: DB výraz, výraz, ... 

 

Príklad: 

TEXT: DB  'PRESS ANY KEY TO CONTINUE', 0 

TAB: DB  0,1,8,'A','0', LOW(TAB) 

 

Direktíva DW 

slúži na uloženie 16-bitovej konštanty na konkrétnu adresu v rámci kódového segmentu. 
 

Formát direktívy: 

návestie: DW výraz, výraz, ... 

Príklad: 

TAB: DW  0C47AH, TAB + 10, ZERO 

ZERO: DW  0 

 

Rezervovanie pamäte 

Direktívy: DBIT a DS 

Direktíva DBIT slúži na rezervovanie zadaného počtu bitov v rámci bitového segmentu na konkrétnej adrese.  
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Formát direktívy: 

návestie: DBIT výraz 

Príklad: 

bity SEGMENT BIT 

 RSEG  bity 

flag: DBIT 2 

 

Direktíva DS slúži na rezervovanie zadaného počtu bytov na zadanej adrese aktuálne nastaveného segmentu. 

 

Formát direktívy: 

návestie: DS výraz 

Príklad: 

udaj SEGMENT DATA 

 RSEG  udaj 

cislo: DS 5 

 

Linkovanie programu 

Direktívy PUBLIC a EXTRN 

Direktíva PUBLIC definuje zoznam symbolov, ktoré môžu byť použité v iných cieľových moduloch. 

Direktíva EXTRN definuje zoznam symbolov, ktoré sú aktuálne používané v iných moduloch. 

Príklad: 

PUBLIC flag1, flag2, pr1, pr3 

EXTRN  pr1, flag2 

 

Iné 

Direktíva END 

Funkcia Ukončuje preklad zdrojového textu  
Syntax end 
Popis Slúži prekladaču ako príkaz aby ukončil preklad. Ak sa za riadkom s touto direktívou nachádzajú ešte 
nejaké ďalšie príkazy, budú ignorované.  

Veľkou chybou začiatočníkov je, že si myslia, že direktíva END ukončí vykonávanie programu mikropočítačom. 
Pripomeniem, že direktívy sú príkazy pre prekladač a nie pre procesor. Prekladač teda na základe direktívy END 
ukončí preklad zdrojového súboru. Samozrejme, že toto nie je povel pre mikropočítač, aby zastal. Program v 
mikropočítači beží stále pokiaľ je prítomné napájacie napätie. Zastaviť ho je možné iba uvedením do niektorého 
kľudového (úsporného) režimu príslušným nastavením riadiacich bitov v registri PCON. Toto sa ale v 
mikropočítačoch často nevyužíva, najviac v batériových aplikáciách. Skrátka niečo také ako koniec činnosti 
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nepripadá do úvahy. Mikropočítač musí neustále riadiť zariadenie v ktorom sa nachádza. Inštrukcie pred 
direktívou END teda musia poslať riadenie znova niekam do časti ktorá sa neustále opakuje.  
Program MUSÍ byť napísaný tak, aby sa nikdy nevymkol z kontroly a prechádzal iba cez príkazy, ktoré mu určil 
programátor. 

Príklad zaciatok: inc p0 
 wait: jb p3.0,wait 
  mov p2,#0 
  end ;toto je nesprávne ukončenie. Prekladač síce ukonči preklad 
   ;ale procesor si vyberie ďalšiu inštrukciu, ktorú nájde v pamäti. 
 
Otázka je, či v pamäti nejaké inštrukcie ešte sú. Samozrejme, že nejaké číslo v pamäti programu bude. Povedzme 
že tam zostane obsah čistej pamäte, čo je číslo 0FFH. Tomu zodpovedá inštrukcia MOV R7,A. Mikropočítač teda 
vykoná túto inštrukciu a ide na nasledujúcu. To je zase kód 0FFH a tak ďalej. Lenže takto prebehne celú vnútornú 
pamäť programu a potom automaticky začne vyberať kódy inštrukcií z externej pamäte programu. Okrem iného 
okamžite zmení obsah brany P2 a P0. Externá pamäť programu ale neexistuje a tak sa dostane na vykonanie úplne 
náhodný kód inštrukcie. Výsledkom bude, že program sa začne uberať svojím životom a celé zariadenie, ktoré 
bolo riadené mikropočítačom začne nepochopiteľne vystrájať.  

zaciatok:  inc p0 
wait:  jb p3.0,wait 
  mov p2,#0 
 
stop:  jmp stop 
  end   ;toto je lepšie ukončenie. 
 
Pred direktívou END je inštrukcia JMP ktorá pošle riadenie programu opäť sama na seba. Toto spôsobí zacyklenie 
programu. Teda zariadenie prestane reagovať na prípadné podnety. Ale rozhodne sa program nevymkne kontrole 
a zariadenie nebude vystrájať.  Veľkou nevýhodou je, že takto napísaný program prebehne raz pri zapnutí alebo 
po resete a potom ostane „vysieť“ na poslednom riadku. 

zaciatok: inc p0 
wait: jb p3.0,wait 
 mov p2,#0 
 jmp zaciatok 
 end  ;toto je najlepšie ukončenie. 
 
Tento spôsob je najlepší. Inštrukcia JMP presunie riadenie opäť na začiatok a zariadenie naďalej reaguje a 
samozrejme beh programu je neustále pod kontrolou.  

 

Príklady použitia direktív 

 

Príklady segmentovania programov 

 

Uloženie cieľového kódu od adresy 0000 H. 

org 0 

mov a,#3 

end 

Alebo  automaticky od adresy 0000 H: 

mov a,#3 
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end 

 

Uloženie cieľového kódu od adresy 100H: 

pomocou pseudoinštrukcie ORG 

jmp 100H ;automaticky od adresy 00H v pamäti programu bude napálená inštrukcia jmp 100H a ďalej 

org 100H ; je prekladaču povedané, že  od adresy 100H ulož (napáľ) inštrukciu mov a,#3 

mov a,#3 

end 

 

pri segmentovaní programu cez pseudoinštrukciu CSEG 

jmp start 

CSEG AT 100H 

start: mov a,#3 

end 

 

Uloženie cieľového kódu cez relokovateľný segment (pseudoinštrukcia SEGMENT CODE, RSEG) 

(zistiť adresu ukladania kódového segmentu, t.j. adresu návestia „start“) 

jmp start 

prog SEGMENT CODE 

RSEG prog 

start: mov a,#3 

end 

 

Ulož číslo 3 na symbolickú adresu ADR:  

Adresa ADR má hodnotu 20H 

mov ADR,#3 

DSEG AT 20H (nemôžeme použiť ORG 20H, lebo potrebujeme adresu dátového segmentu, nie kódového 

segmentu, čiže pristupovať – zapisovať hodnotu 3 – budeme do pamäte dát na adresu 20H) 

ADR: DS 1 

 end 

 

nevieme hodnotu adresy ADR a použijeme segmentáciu programu 

jmp start 

prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT DATA 

RSEG prog 

start: mov a,#3 

RSEG udaj 

ADR: DS 1 

end 

 

 alebo: 

jmp start 
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prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT DATA 

RSEG udaj 

ADR: DS 1 

RSEG prog 

start: mov a,#3 

end 
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4. Inštrukcie 
Je potrebné si uvedomiť, že každá inštrukcia(každý jeden riadok napísaný v JSA) je vlastne číslo. Je to inštrukcia 

zapísaná v strojovom kóde. Do pamäte programu a vôbec do akejkoľvek pamäte procesora je možné zapisovať iba 

čísla. Špeciálne „51“ má jednu pamäťovú bunku o veľkosti 8 bitov, čo znamená, že na jednu adresu pamäte (či už 

pamäte programu alebo pamäte dát)môžeme zapísať číslo od 0 do 255 dekadických. Je jasné, že nezáleží či je to 

číslo v binárnom, dekadickom alebo hexadecimálnom tvare. Dôležitá je veľkosť, aby sme neprekročili rozsah 

pamäťovej bunky. Takže je možné do pamäte uložiť číslo od 0 – 255 alebo 0b00000000 – 0b11111111 alebo 0x00 

– 0xFF (0H – 0FFH).  

Ďalej je potrebné si uvedomiť, že v pamäti stále niečo je. Pamäť nie je prázdna, resp. to, že je prázdna, je len 

domnienka neskúseného užívateľa, ktorý si myslí, že keď do pamäte od istej adresy nič neuložil (nenaprogramoval 

- nenapálil), tak je pamäť prázdna. Alebo si myslí, že keď pamäť vymazal, tak je prázdna. POZOR. Pamäť ako 

elektronický klopný obvod má stále nejakú hodnotu – hodnotu 0 alebo hodnotu 1. Osem bitov jednej pamäťovej 

bunky je zjednodušene 8 klopných obvodov, takže v každej pamäťovej bunke na každej bitovej pozícii je buď stav 

logickej 0 alebo stav logickej 1, čiže číslo 0 alebo 1. Neexistuje stav, že by tam nič nebolo.  Konkrétne po vymazaní 

pamäťového miesta v pamäti programu pri programovaní sa na tieto vymazané pamäťové miesta uloží číslo 0FFH 

– čo zodpovedá ôsmim jednotkám v binárnom tvare – 0b11111111 – a  číslu 255 v dekadickom tvare. Takže pri 

pohľade na pamäť programu, kde je napálený reálny program, budeme vidieť v častiach, kde sú uložené 

inštrukcie, rôzne čísla zodpovedajúce jednotlivým inštrukciám a ich operandom a v ďalšej časti pamäte budú samé 

jednotky, pretože táto časť pamäte bola nepoužitá, resp. mohla byť vymazaná pri programovaní.  

Inštrukcie, ktoré sa budú prekladať, sú dané direktívou END – pozri kap. 3.3 Direktíva END.  Ale to čo sa má 

vykonávať je dané samotnými inštrukciami a tým, ako ich programátor používa a ako člení samotný program a 

skoky na návestia. Mal by byť obozretný a uvedomiť si, že program musí byť napísaný tak, aby bol v neustálom 

cykle, a aby sa nikdy nedostal mimo kontrolu, t.j. mimo oblasť pamäte, ktorá obsahuje nami zapísané inštrukcie. 

Obzvlášť ak sa programuje konkrétna aplikácia, reálne zariadenie. 

Pre úplnosť sú v katalógovom liste od výrobcu zobrazené všetky možné inštrukcie v JSA aj so svojimi operandmi 

a tiež je pri každej inštrukcii uvedené aj hexadecimálne číslo zodpovedajúce strojovému kódu danej inštrukcie.  

4.1. Inštrukcie presunu 
Do tejto skupiny patria inštrukcie, ktoré slúžia na presun. Pozor, presun je uskutočnený ako kopírovanie, t.z. obsah 

zdrojového operandu ostáva zachovaný. Nepresúva sa do cieľového operandu, ale urobí sa jeho kópia: 

Formát Činnosť Poznámka B C 

MOV A, #data8 A    data8  2 1 

MOV A, Rn A    (Rn) n = 0 - 7 1 1 

MOV A, adr8 A    (adr8)  2 1 

MOV A, @Ri A    ((Ri)) i = 0, 1 1 1 

MOV Rn, #data8 Rn    data8 n = 0 - 7 2 1 

MOV Rn, A Rn    (A) n = 0 - 7 1 1 

MOV Rn, adr8 Rn    (adr8) n = 0 - 7 2 2 

MOV adr8, #data8 adr8    data8  3 2 
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MOV adr8, A adr8    (A)  2 1 

MOV adr8, Rn adr8    (Rn) n = 0 - 7 2 2 

MOV adr8, adr8 adr8    (adr8)  3 2 

MOV adr8, @Ri adr8    ((Ri)) i = 0, 1 2 2 

MOV @Ri, #data8 (Ri)    data8 i = 0, 1 2 1 

MOV @Ri, A (Ri)    (A) i = 0, 1 1 1 

MOV @Ri, adr8 (Ri)    (adr8) i = 0, 1 2 2 

MOV C, bit C    (bit) C 2 1 

MOV bit, C bit    (C) C 2 2 

MOV DPTR, #data16 DPTR    data16  2 1 

MOVC A, @A + DPTR A    ((A) + (DPTR))  1 2 

MOVC A, @A + PC 
PC    (PC) + 1 

A    ((A) + (PC)) 
 

1 2 

MOVX A, @Ri A    ((Ri)) i = 0, 1 1 2 

MOVX A, @DPTR A    ((DPTR)) i = 0, 1 1 2 

MOVX @Ri, A (Ri)   (A) i = 0, 1 1 2 

MOVX @DPTR, A (DPTR)    (A)  1 2 

XCH A, Rn (A)    (Rn) n = 0 - 7 1 1 

XCH A, adr8 (A)    (adr8)  2 1 

XCH A, @Ri (A)    ((Ri)) i = 0, 1 1 1 

XCHD A, @Ri (A0-3)    ((Ri 0-3)) i = 0, 1 1 1 

PUSH adr8 
SP    (SP) + 1 

(SP)    (adr8) 
 

2 2 

POP adr8 
SP    (SP) - 1 

adr8    ((SP)) 
 

2 2 

 

4.2. Aritmetické inštrukcie  
Do tejto skupiny inštrukcií patria inštrukcie matematických operácii ako sčítavanie a odčítavanie, násobenie, 

delenie a tiež inkrementácie a dekrementácie. Pozor, jedná sa o matematické operácie s 8-bitovými číslami, pri 

ktorých môže dôjsť k pretečeniu, čo je signalizované nastavením C bitu (carry bit) v programovom stavovom slove 

- PSW.  Pri používaní matematických operácii musí byť programátor obzvlášť obozretný a musí si byť vedomý 

toho, ako narába s jednotlivými registrami či pamäťovými bunkami.   

Formát Činnosť Poznámka B C 

ADD A, Rn A    (A) + (Rn) Príznaky: C, AC, OV 1 1 

ADD A, adr8 A    (A) + (adr8) Príznaky: C, AC, OV 2 1 

ADD A, @Ri A    (A) + ((Ri)) Príznaky: C, AC, OV 1 1 

ADD A, #data8 A    (A) + data8 Príznaky: C, AC, OV 2 1 
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ADDC A, Rn A    (A) + data8 + CY Príznaky: C, AC, OV 1 1 

ADDC A, adr8 A    (A) + (adr8) + CY Príznaky: C, AC, OV 2 1 

ADDC A, @Ri A    (A) + ((Ri)) + CY Príznaky: C, AC, OV 1 1 

ADDC A, #data8 A    (A) + data8 + CY Príznaky: C, AC, OV 2 1 

SUBB A, Rn A    (A) - (Rn) - CY Príznaky: C, AC, OV 1 1 

SUBB A, adr8 A    (A) - (adr8) - CY Príznaky: C, AC, OV 2 1 

SUBB A, @Ri A    (A) - ((Ri)) - CY Príznaky: C, AC, OV 1 1 

SUBB A, #data8 A    (A) - data8 - CY Príznaky: C, AC, OV 2 1 

INC A A    (A) + 1  1 1 

INC Rn Rn    (Rn) + 1  1 1 

INC adr8 adr8    (adr8) + 1  2 1 

INC @Ri (Ri)    ((Ri)) + 1  1 1 

DEC A A    (A) - 1  1 1 

DEC Rn Rn    (Rn) - 1  1 1 

DEC adr8 adr8    (adr8) - 1  2 1 

DEC @Ri (Ri)    ((Ri)) - 1  1 1 

INC DPTR DPTR    (DPTR) + 1  1 2 

MUL AB B15-8 A7-0    (A) x (B) Príznaky: C = 0, OV 1 4 

DIV AB A15-8    (A)/(B) 

B7-0    zvyšok 

Príznaky: C = 0, OV 

= 0 

1 4 

DA A (A0-3 > 9)    (AC = 1) 

 

A0-3    (A0-3) +6 

(A4-7 > 9)    (C = 1)  

A4-7    (A4-7) +6 

Príznaky: C, AC 1 1 

 

4.3. Logické inštrukcie 
Medzi logické inštrukcie patria inštrukcie, ktoré pracujú s jednotlivými číslami (hodnotami v registroch alebo 

pamäťových miestach) ako logickými hodnotami a aplikujú na nich logické operácie po jednotlivých bitoch. Jedná 

sa logický súčet, súčin a exkluzívny súčet (AND, OR, XOR). Ďalej do tejto skupiny patria aj inštrukcie rotácie, 

negácie, nulovania a iné.  

Formát Činnosť Poznámka B C 

ANL A, Rn A    (A)  (Rn)  1 1 

ANL A, adr8 A    (A)  (adr8)  2 1 

ANL A, @Ri A    (A)  ((Ri))  1 1 

ANL A, #data8 A    (A)  data8  2 1 

ANL adr8, A adr8   (adr8)  (A)  2 1 

ANL adr8, #data8 adr8   (adr8)  data8  3 2 

ORL A, Rn A    (A)  (Rn)  1 1 

ORL A, adr8 A    (A)  (adr8)  2 1 

ORL A, @Ri A    (A)  ((Ri))  1 1 
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ORL A, #data8 A    (A)  data8  2 1 

ORL adr8, A adr8   (adr8)  (A)  2 1 

ORL adr8, #data8 adr8   (adr8)  data8  3 2 

XRL A, Rn A    (A)  (Rn)  1 1 

XRL A, adr8 A    (A)  (adr8)  2 1 

XRL A, @Ri A    (A)  ((Ri))  1 1 

XRL A, #data8 A    (A)  data8  2 1 

XRL adr8, A adr8   (adr8)  (A)  2 1 

XRL adr8, #data8 adr8   (adr8)  data8  3 2 

CLR A A    0  1 1 

CPL A A    neg.(A)   1 1 

RL A An+1    (An) 

A0    (A7) 

 1 1 

RLC A An+1    (An) 

A0    (C) 

C    (A7) 

Príznaky: C 1 1 

RR A An    (An+1) 

A7    (A0) 

 1 1 

RRC A An    (An+1) 

A7    (C) 

C    (A0) 

Príznaky: C 1 1 

SWAP A (A3-0)    (A7-4)  1 1 

 

4.4. Inštrukcie pre prácu s bitmi 
Menšou skupinou inštrukcií sú inštrukcie pre prácu s bitmi a bitom C. Ide najmä o logický súčet a súčin s medzi 

dvoma bitmi, nulovanie, nastavenie či negácia konkrétneho bitu. Pod bitom sa rozumie taký bit, ktorý je možné 

adresovať bitovo v rámci registrov a pamäťových miest. Tu je potrebné si uvedomiť, že 8051 neumožňuje bitovo 

adresovať ľubovoľné pamäťové miesto či použiť bit z ľubovoľný ch registrov. Zoznam bitovo adresovateľných 

registrov v skupine SFR je uvedený kap. 4.2.   

Formát Činnosť Poznámka B C 

ANL C, bit C    (C)  (bit) Príznaky: C 2 2 

ANL C, /bit  C    (C)  neg(bit) Príznaky: C 2 2 

ORL C, bit  C    (C)  (bit) Príznaky: C 2 2 

ORL C, /bit  C    (C)  neg(bit) Príznaky: C 2 2 

CLR C C    0 Príznaky: C 1 1 

CLR bit bit    0  2 1 

CPL C C    neg.(C)  Príznaky: C 1 1 

CPL bit bit    neg(bit)   2 1 

SETB C C    1 Príznaky: C 1 1 

SETB bit bit    1  2 1 
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4.5. Vetviace a skokové inštrukcie 
Dôležitou skupinou inštrukcií sú vetviace a skokové inštrukcie. Sú veľmi dôležité pre vetvenie programu, čiže pre 

rozhodovanie, ako sa bude ďalej program uberať ak nastane tá či oná udalosť. Patria sem inštrukcie 

podmienených a nepodmienených skokov, inštrukcie volania podprogramov a návratov z nich.   

Formát Činnosť Poznámka B C 

ACALL  adr11 volanie podprogramu  v rámci 2kB pamäte 2 2 

LCALL  adr16  volanie podprogramu  v rámci 64kB 

pamäte 

3 2 

RET návrat z podprogramu  1 2 

RETI návrat z obslužného 

podprogramu 

prerušenia 

 1 2 

AJMP adr11 skok v rámci 2kB 

pamäte 

 2 2 

LJMP adr16 skok v rámci 64kB 

pamäte 

 3 2 

SJMP adr krátky skok na adr  2 2 

JMP @A+DPTR skok na adresu 

(a+DPTR) 

 1 2 

JC adr ak C = 1  adr  PC  2 2 

JNC adr ak C = 0  adr  PC  2 2 

JB bit, adr ak bit = 1  adr  PC  3 2 

JNB bit, adr ak bit = 0  adr  PC  3 2 

JZ adr ak Z = 1  adr  PC  2 2 

JNZ adr ak Z = 0  adr  PC  2 2 

CJNE A, adr8, adr (A)?(adr8) 

ak (A)  (adr8)  adr 

 PC 

ak (A) < (adr8)  

CY=1 

3 2 

CJNE A, #data8,adr (A)?data8 

ak (A)  data8  adr  

PC 

ak (A) < data8  

CY=1 

3 2 

CJNE Rn, #data8,adr (Rn)?data8 

ak (Rn)  data8  adr 

 PC 

ak (Rn) < data8  

CY=1 

n = 0 - 7 

3 2 

CJNE  @Ri, 

#data8,adr 

((Rn))?data8 

ak ((Rn))  data8  adr 

 PC 

ak ((Rn)) < data8  

CY=1 

i = 0, 1 

3 2 

DJNZ Rn, adr Rn  (Rn) - 1 

ak (Rn)  0  adr  PC 

n = 0 - 7 2 2 

DJNZ adr8, adr adr8  (adr8) - 1  3 2 
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ak (adr8)  0  adr  

PC 

NOP prázdna inštrukcia  1 1 

 

Vysvetlivky skratiek k inštrukciám 

Rn – pracovný register R0 až R7, n=0, 1, 2,...,7 

@Ri – nepriamo adresovaná interná RAM bunka (nepriamy bajt) adresovaná pomocou pracovného 

registra R0 alebo R1, i=0, 1 

adr8 – 128 interných RAM buniek, niektoré I/O porty, kontrolný alebo stavový register 

#data8 – 8-bitová konštanta vnútri inštrukcie 

#data16 – 16-bitová konštanta vnútri inštrukcie 

bit – 128 bitov z bitovo adresovateľnej časti pamäte dát (20H – 2FH), I/O piny, kontrolné alebo 

stavové bity 

adr – 8-bitová relatívna adresa 

adr11 – cieľová adresa v 2-kilobajtovej programovej pamäti 

adr16 – cieľová adresa v 64-kilobajtovej programovej pamäti 

stĺpec B - udáva, koľko bajtov v pamäti programu zaberá konkrétne inštrukcia (B - Byte) 

stĺpec C - udáva, koľko strojových cyklov je potrebných na vykonanie danej inštrukcie (C - Cycle) 
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5. Dôležité informácie pre praktické realizácie  
Každý konštruktér praktických aplikácii s mikrokontrolérom potrebuje poznať vlastnosti v použitého 

mikrokontroléra. Musí poznať jeho vnútorné zapojenie, veľkosť pamäte, zapojenie pinov, poznať vnútornú 

štruktúru registrov, pre vytváranie dosky plošného spoja musí poznať vývody jednotlivých puzdier, tvar puzdra 

a v neposlednom rade poznať elektrické parametre mikrokontroléra.  

Preto pre úplnosť informácii potrebných pre prácu s procesorom 8051 uvádzam dôležité registre, ich lokalizáciu 

v pamäti dát, a tiež pohľad na konfiguráciu pinov 8051 v rôznych puzdrách.  

5.1. Prevedenie 8051 – zapojenie vývodov 
Keďže mikrokontróler 8051 za krátky čas od uvedenia na trh si získal veľkú obľubu u konštruktérov, mnoho 

výrobcov/firiem začalo vyrábať 8051 v rôznych prevedeniach, či už išlo o zmenu puzdra a vyvedenia vývodov 

alebo zmenu veľkosti pamäte programu či dát. Podstata „51“ však ostala zachovaná, takže pracovať s inými 

verziami nie je problém, akurát si konštruktér danej aplikácie môže vybrať najvhodnejšiu verziu „51“ pre svoju 

aplikáciu, či už čo do veľkosti čipu, ceny, pamäte príp. rýchlosti, čiže možnosti pripojiť kryštál s vyššou frekvenciou. 

Na Obr. 5  je puzdro 8051 v prevedení DIP/DIL – Dual in-line package alebo niekedy DIPP – dual in-line pin 

package.  Niekedy sa pridáva a označuje aj PDIP – plastic dual in-line package. Častokrát sa za označením typu 

puzdra uvádza počet pinov. Kompletná „51“ má vyvedené všetky brány a všetky potrebné riadiace a napájacie 

piny. Spolu 40, takže označenie DIP40. Zapojenie vývodov pre toto puzdro je na Obr. 6  .  

Obr. 5   Mikrokontrolér 8051 v  puzdre DIP/DIL 40 

Toto puzdro je vhodné pre zapojenie do kontaktného poľa (rozteč vývodov je 2,54 mm), kde ešte pred samotným 

návrhom dosky plošného spoja (DPS) si konštruktér/programátor chce vyskúšať správanie sa aplikácie s daným 

procesorom, prípadne si chce odladiť časť kódu ešte predtým, ako začne pracovať na samotnom návrhu DPS pre 

kompletnú aplikáciu.  
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Obr. 6   Zapojenie vývodov puzdra DIP40  [1] 

  Na Obr. 7  je uvedená okresaná verzia 8051, ktorá už neobsahuje všetky brány. Je len 20 pinová, je menšia ako 

úplná verzia „51“ a je v prevedení DIP/DIL, takže je možné/nutné  ju montovať technológiou THT a tiež je možné 

ju pripojiť do kontaktného poľa. 

 

Obr. 7   Mikrokontrolér 8051 v  puzdre DIP20 (vľavo) a  SOIC20 (vpravo) 
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Obr. 8   Zapojenie vývodov puzdra DIP20 a SOIC20 [2] 

V praktických aplikáciách sa častejšie používajú mikrokontroléry v puzdrách pre povrchovú montáž, najmä 

z dôvodu úspory miesta, keďže veľakrát sa jedná o elektroniku zabudovanú do spotrebiča alebo je potreba, aby 

výsledné zariadenie bolo čo najmenšie. Na Obr. 9  je ukážka mikrokontroléra 8051 v puzdre QFP – quad flat 

package, kde vývody súčiastky (v našom prípade kontroléra) sú umiestnené po všetkých štyroch stranách puzdra. 

Existuje viacero variácii puzdra QFP, napr. PQFP – palstic quad flat package, TQFP – thin quad flat package, LQFP – 

low profile quad flat package a iné.  Všetky majú spoločné, že ich montáž je povrchová, sú podstatne menšie ako 

súčiastka v puzdre DIP/DIL aj čo sa týka zabranej plochy na DPS aj čo do hrúbky. Zapojenie vývodov takéhoto 

puzdra je uvedené na Obr. 10   

Obr. 9   Mikrokontrolér 8051 v  puzdre TQFP 
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Obr. 10   Zapojenie vývodov puzdra QFP  [1] 

5.2. Organizácia pamäte 
Mikroprocesor 8051 má oddelené adresné priestory programu a dát, ktoré sú prístupné rôznymi inštrukciami. 

Pamäťový priestor môžeme ďalej deliť na vnútorný (interný), umiestnený na čipe, a vonkajší (externý), ktorý 

môžeme v prípade potreby s pomocou ďalších súčiastok vytvoriť. Proti prekrývaniu vnútorného (4kB) a 

vonkajšieho (64kB) programového adresného priestoru pamäte programu je procesor vybavený vstupom EA - pin 

31 na Obr. 6  alebo pin 29 na Obr. 10  . Keď je vstup EA=0 (logická úroveň 0 = napäťová úroveň GND), potom 

programová pamäť je tvorená celou vonkajšou (externou) pamäťou, Keď je vstup EA=1 (logická úroveň 1 = 

napäťová úroveň VCC), potom inštrukcie v adresnom priestore 000H - FFFH sa čítajú z vnútornej pamäte ROM 

alebo EPROM a mimo tento priestor (1000H - FFFFH) zo zostávajúcich 60kB vonkajšej (externej) pamäte 

programu. Z praktického hľadiska to znamená, že ak nemáme pripojenú externú pamäť programu (pripojený 

pamäťový čip), tak nutne potrebujem mať vstup EA=1, čiže pripojený na logickú úroveň 1 -  jednoducho pripojený 

na napájacie napätie 8051. Vtedy máme k dispozícii 4KB vnútornej pamäte pre náš program pre aplikáciu.  

Prekrývanie vnútorného a vonkajšieho dátového adresného priestoru je odstránené tím, že prístup do každého z 

týchto priestorov je realizovaný pomocou rozdielnych inštrukcií (MOV alebo MOVX). 

Pamäť RAM (128 bajtov pamäte dát) je tvorená štyrmi bankami (0,1,2,3) po osem registrov R0, R1, až R7 (adresy 

00H - 1FH), za ktorými je vyhradených 16 bajtov (adresy 20H-2FH) pre tzv. bitovo adresovateľná oblasť. Jednotlivé 
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bity pamäťových miest začínajúc najnižšou adresou (20H) a najnižším bitom (b0 - adresa bitu 00H) sú vzostupne 

priamo adresovateľné. Priamo adresovateľných bitov v tejto oblasti je 128 (posledným bitom s adresou 127 (7FH) 

je bit b7 na adrese 2FH). Zostávajúcich 128 adries bitov s využíva k adresovaniu niektorých významných bitov 

prislúchajúcim špeciálnym registrom. Zostávajúca dátová pamäť RAM začína adresou 30H a končí adresou 7FH a 

je užívateľovi voľne prístupná pre priame i nepriame adresovanie. 

 

Obr. 11   Štruktúra pamäťového priestoru 8051 a jeho nasledovníkov  

Keď je procesor vybavený rozšírenou vnútornou dátovou pamäťou v adresnom priestore 80H až FFH, potom je 

táto pamäť s ohľadom na registre špeciálnych funkcií (SFR) prístupná iba pomocou nepriameho adresovania. 

Vonkajšia dátová pamäť RAM s kapacitou až 64kB je prístupná prostredníctvom 16-bitového ukazovateľa dát - 

DPTR. Určitou nevýhodou je to, že DPRT môže byť len  naplnený konkrétnou adresou (max. 16-bitová konštanta) 

pamäťového miesta alebo inkrementovaný (DPTR nemôže byť jednoducho zmenšovaný - dekrementovaný).Táto 

nevýhoda je čiastočne odstránená u ďalších typov procesorov, ktoré majú viac registrov DPTR. Vonkajšia dátová 

pamäť môže byť prístupná i s pomocou registrov R0 a R1 príslušnej aktívnej banky registrov, ktoré sa využívajú k 

8-bitovému nepriamemu adresovaniu. Zapísaním 8-bitovej hodnoty do výstupnej brány P2, ktorá predstavuje 

hornú časť adresy pri adresovaní vonkajšej pamäte, rozdelíme pamäť RAM na 256 blokov po 256 bajtoch. 

Nepriamym adresovaním pomocí registrov R0 a R1 potom môžeme zapísať alebo prečítať vybraný bajt vo 

zvolenom bloku. Oblasť registrov špeciálnych funkcií (SFR) je tvorená 21 registrami, ktoré ležia v adresnom 

priestore 80H až  FFH(128 - 255). To znamená až za vnútornou pamäťou RAM (128B), čiže v rovnakom priestore 

ako leží rozšírená dátová pamäť RAM u nasledovníkov procesoru 8051. Z tohto dôvodu sú registre špeciálnych 

funkcií (SFR) prístupné iba pomocou priameho adresovania bajtov alebo prípadne bitov ( v registroch SFR, ktorých 

adresa je deliteľná ôsmimi ). 

5.3. Registre  
Každý mikrokontrolér obsahuje dôležité registre, pomocou ktorých vieme riadiť činnosť samotného kontroléra, 

ďalej vieme nastaviť a využívať rôzne periférie ako sériu komunikáciu (UART), čítače/časovače, prerušenia alebo aj 
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všeobecné vstupno/výstupné piny. Taktiež obsahuje dôležité registre používané pri samotných inštrukciách ako 

akumulátor  „A“ (ACC, v niektorej literatúre „Stradač“), register B, DPTR, registre R0 – R7. Na nasledujúcom 

obrázku sú uvedené všetky registre, ktoré sa nachádzajú v pamäti dát v oblasti SFR – register špeciálnych funkcií u 

8051.  

Registre DPH a DPL v podstate tvoria 16-bitový register DPTR. Nakoľko veľkosť pamäťových buniek u 8051 je 8 

bitov, jedine spojením dvoch 8-bitových registrov dostaneme 16-bitový register. Register DPH tvorí horný bajt 

registra DPTR a register DPL tvorí dolný bajt registra DPTR. Niečo obdobné je aj pri registroch pre čítače/časovače 

TL0, TH0 a TL1, TH1. Registre s písmenom H tvoria horný bajt a registre s písmenom L tvoria dolný bajt 16-

bitového registra pre príslušný čítač/časovač, samozrejme ak pracuje v móde, v ktorom sú príslušné registre takto 

používané (13-bitový mód a 16-bitový mód). 

 

Obr. 12   Prehľad SFR - registrov špeciálnych funkcií  
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Adresa predstavuje hexadecimálnu hodnotu adresy, kde v pamäti sa nachádza daný register. Prístup k týmto 

registrom je možný len za pomoci priameho adresovania. V prípade využitia nepriameho adresovania sa 

dostaneme do prídavnej časti pamäte v rozsahu od 80H – FFH, čo je fyzicky iná časť pamäte dát, do ktorej sa zasa 

dá dostať iba pomocou nepriameho adresovania. Takáto prídavná pamäť je u neskorších verzií 8051. Pamäť dát 

v rozsahu 00H – 7FH je možné adresovať priamo aj nepriamo, stále sa fyzicky jedná o tú istú pamäť. Pamäť dát od 

adresy 80H – FFH je zdvojená. K jednej je prístup len priamym adresovaním, to je pamäte, kde sa nachádzajú SFR. 

K druhej je prístup len nepriamym adresovaním a je určená na všeobecné použitie, viď tiež kap. 5.2.  

Bitovo adresovateľný register znamená, že je možné pristupovať aj priamo k jednotlivým bitom daného registra 

(dá sa zistiť logická hodnota konkrétneho bitu alebo s konkrétnym bitom použiť inštrukcie pre prácu s bitmi) a nie 

len k registru ako celku – ako k 8 bitovej hodnote. Takisto je možné tieto bity nastavovať pomocou inštrukcií SETB 

a CLR. 

Jednotlivé bity registra sú označené ako 0. bit až 7. bit. Spolu 8 bitov. Najmenej významový bit (LSB – Least 

Significant Bit) je 0. Bit. Najviac významový bit (MSB – Most Significant Bit) je 7. bit.  Adresa 0. bitu je zhodná 

s adresou registra. Adresa 1. bitu je daná ako „adresa registra.1“. Napríklad 2. bit akumulátora je možné zapísať 

ako ACC.2 alebo pomocou adresy 0E0H.2 alebo napríklad 7. bit PSW registra je možné zapísať ako PSW.7 či 

0D0H.7 alebo aj „C“ ako Carry bit.  

Ďalšie bitovo adresovateľné registre, (lepšie je použiť pamäťové miesta namiesto registre), ako už bolo 

spomenuté vyššie, má 8051 v pamäti dát od adresy 20H – po 2FH pre všeobecné použitie. Tie je možné bitovo 

adresovať a používať v inštrukciách zápisom napr. 21H.2 alebo 2AH.5, čiže 2. bit (0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.) 

pamäťovej bunky s adresou 21H alebo 5. Bit pamäťovej bunky s adresou 2AH. (0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)  

Samozrejme 8051 obsahuje ešte niekoľko ďalších registrom, ktoré sú bežne používané pri rôznych inštrukciách. Sú 

to pracovné registre R0 až R7. Sú umiestnené v pamäti dát od adresy 00H a sú umiestnené v štyroch bankách 

(banka 0 až banka 3) a je možné si zvoliť, v ktorej banke registre R0 – R7 budeme využívať. Túto voľbu môžeme 

v programe na ľubovoľnom mieste kedykoľvek zmeniť a vybrať si inú banku s registrami R0 až R7. Takto máme 

k dispozícii 32 pracovných registrov, ktoré vieme využívať v rámci rôznych inštrukcií. Je však potrebné dávať pozor, 

akú banku máme vybranú, pretože v inštrukcii procesor stále použijeme R0, avšak ak sme prepnutý do banky 0, 

potom inštrukcia pracuje s hodnotou uloženou v R0 na adrese 0H v pamäti dát, ale ak sme prepnutý povedzme do 

banky 1, potom procesor pracuje síce s hodnotou uloženou v registri R0, ale na adrese 8H v pamäti dát. Procesor 

pracuje s inou bankou, čiže používa hodnoty v registroch R0 až R7 z inej adresy pamäte dát. Čiže v podstate 

procesor pracuje s inými hodnotami uloženými na iných adresách, hoci navonok pre programátora sa 

v inštrukciách stále používa povedzme R0. Prehľad umiestnenie jednotlivých registrov v jednotlivých bankách je 

na Obr. 13  . 
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Obr. 13   Prehľad umiestnenia registrov R0 až R7 v  pamäti dát  

5.4. Pamäť programu – adresy prerušení 
Pri programovaní aplikácií sa častokrát programátor stretne s potrebou využiť prerušenia. V podstate sa jedná 

o použitie niektorej periférie, ktorá vie generovať žiadosť o prerušenie. Môže to byť napríklad generovanie 

impulzov danej frekvencie a striedy, kde bude využitý časovač alebo sa bude využívať sériová linka na 

komunikáciu s nejakých snímačom, displejom či iným procesorov. V úplne jednoduchom prípade prerušenie môže 

generovať aj pripojené tlačidlo zariadenia. Toto prerušenie je potrebné obslúžiť, čiže prerušiť beh hlavného 

programu, odskočiť na kód, ktorý spracuje (obslúži) prerušenie, a potom sa vrátiť spať do hlavného programu, kde 

sme prerušením boli vyrušený z vykonávania inštrukcií. Pod hlavným programom sa myslí tá časť kódu, ktorá je 

v drvivej väčšine napísaná v nekonečnej slučke a ktorá bude vykonávaná, aj keby nikdy nijaké prerušenie nebolo 

vyvolané. Kód, ktorý prislúcha prerušenie, je zväčša umiestnený mimo hlavný program a procesor ho vykoná, len 

ak je vyvolané príslušné prerušenie. 

Samozrejme, pri vyvolaní prerušenia, programátor musí vedieť, kam procesor v rámci vykonávania inštrukcií skočí 

po prerušení behu hlavného programu. V každom procesore, takže aj v 8051, sú dané adresy, kam procesor skáče 

pre obsluhu konkrétneho prerušenia. Čiže po dokončení inštrukcie sa stále testuje, či je prijatá žiadosť 

o prerušenie. Ak áno, identifikuje sa zdroj prerušenia (časovač, externý vstup, sériová linka). V prípade prijatia 

viacerých žiadostí o prerušenia naraz sa rozhodne podľa priority, ktorý typ prerušenia sa bude obsluhovať. Podľa 

toho sa skáče na príslušný adresu v pamäti programu (vektor prerušenia), kde sa začne vykonávať kód pre obsluhu 

daného prerušenia. Na obrázku 9 sú uvedené adresy v pamäti programu, od ktorých sa začne vykonávať kód pri 

obsluhe konkrétneho zdroja prerušenia. V prípade, že obslužný podprogram je dlhší ako sa vmestí medzi dve 

adresy používaných prerušení, rieši sa to nepodmieneným skokom niekam ďalej do pamäte programu, a tam sa 

napíše celý kód pre obsluhu daného prerušenia. Na konci obslužného podprogramu pre prerušenie je potrebné 

uviesť inštrukciu RETI. Ta zabezpečí skok späť do hlavného programu, odkiaľ bolo realizované odskočenie na 

obsluhu prerušenia a zároveň odblokuje prerušovací systém, aby bolo možné prijať a spracovať ďalšiu žiadosť 

o prerušenie.  
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Obr. 14   Prehľad adries pre spracovanie prerušenia  

Je možné si všimnúť, že adresu 0H má rezervovaný RESET. Po resete, ale aj po zapnutí procesora, sa začne 

vykonávať kód od adresy 0H v pamäti programu. Na tejto adresu musí byť hneď prvá inštrukcia. Z praktického 

hľadiska, keď programátor vie, že bude využívať vo svojej aplikácii prerušenia, automaticky niektoré alebo aj 

všetky adresy z obrázku 9 si musí nechať rezervované a hlavný program umiestniť až niekde za tieto adresy. 

Zároveň na príslušné adresy musí zabezpečiť napálenie kódu, ktorý zabezpečí obsluhu konkrétnych zdrojov 

prerušenia, ktoré chce využívať. Pre umiestnenie obslužného programu prerušenia sa využijú direktívy 

(pseudoinštrukcie), ktoré povedia prekladaču, ako naložiť s jednotlivými inštrukciami, kde ich umiestniť v rámci 

pamäte programu. Programátori často automaticky na začiatok pamäte programu umiestnia inštrukciu 

nepodmieneného skoku, kde automaticky odskočia na adresu 30H, čo je už za adresami rezervovanými pre 

obsluhu prerušení. Od adresy 30H sa začína hlavný program a až za tento hlavný program umiestnia všetky 

ostatné časti kódu pre obsluhu jednotlivých zdrojov prerušení. Zároveň na adresách jednotlivých zdrojov 

prerušení sú opäť uložené iba inštrukcie nepodmieneného skoku, ktoré nútia procesor odskočiť až za hlavný 

program na konkrétne miesto pre obsluhu konkrétneho prerušenia.  
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6. Riešené príklady 

6.1. Príklady na presuny 
1. Uložte do akumulátora číslo 7 a potom obsah akumulátora presuňte do pamäte na adresu: 

a) „presun“ 

b)  40H a 90H (adresa 90H je v nepriamo adresovateľnej časti pamäte) 

 

udaj SEGMENT DATA 

prog SEGMENT CODE 

  RSEG udaj 

Presun: DS 1 

  RSEG prog 

start: MOV A, #7 

  MOV presun,A 

end 

 

2. Uložte do registrov R1 a R3 konštanty 5 a 8 a potom ich presuňte do pamäte od adresy 50H. 

start: MOV R1,#5 

 MOV R3,#8 

 MOV 50H,R1 

 MOV 50H+1,R3 

end 

 

3. Uložte do nepriamo adresovateľnej časti pamäte od adresy 85H postupne čísla 1 a 2. 

start: MOV R0,#85H 

 MOV R1,#86H 

 MOV @R0,#1H 

 MOV @R1,#2H 

end 

 

4. Uložte za sebou do pamäte od adresy „cislo“ postupne konštanty: AAH, 7, 10 

udaj SEGMENT DATA 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG udaj 

cislo: DS 3 

 RSEG prog 

start: MOV cislo,#0AAH 

 MOV cislo+1,#7 

 MOV cislo+2,#10 

end 

 

5. Uložte do pamäte na adresu „cislo“ konštantu 5, potom adresu „cislo“ uložte do registra R3 a nakoniec ju 

presuňte z registra R3 do registra R5. 

 

start: MOV A,#7 

MOV 40H,A 

MOV R0,#90H 

MOV @R0,A 

end 
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udaj SEGMENT DATA 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG udaj 

cislo: DS 1 

 RSEG prog 

start: MOV cislo,#5 

 MOV R3,#cislo 

 MOV A,R3 

 MOV R5,A 

end 

 

6. Presuňte konštanty 3 a 4 uložené v pamäti na adrese „cislo“ na adresu „presun“. Konštanty 3 a 4 si 

uložíme programovo.  

 

udaj SEGMENT DATA 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG udaj 

cislo: DS 2 

presun: DS2 

 RSEG prog 

start: MOV cislo,#3 

 MOV cislo+1,#4 

 MOV presun, cislo 

 MOV presun+1, cislo+1 

end 

 

7.  V kódovom segmente od adresy 40H uložte 2 konštanty: 4,5, ktoré potom presuňte na adresu „cislo“. 

Adresu „cislo“ uložte do registra R4. 

 

jmp start 

CSEG AT 40H 

TAB: DB 1,2 

udaj SEGMENT DATA 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG udaj 

cislo: DS 2 

 RSEG prog 

start: MOV DPTR,#TAB 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV cislo,A 

 MOV A,#1 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV cislo+1,A 

 MOV R4,#cislo 

end 
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8. Uložte v kódovom segmente  od adresy „cislo“ dve konštanty: 3,4. Presuňte potom tieto dve konštanty od 

adresy „presun“ v dátovom segmente. 

 

jmp start 

udaj SEGMENT DATA 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG udaj 

presun: DS 2 

 RSEG prog 

cislo: DB 3,4 

start: MOV DPTR,#cislo 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV presun, A 

 MOV A,#1    MOV A,#0 

 MOVC A,@A+DPTR   INC DPTR  MOV DPTR,#cislo+1 

  MOV presun+1,A 

end 

 

 

9. Naplňte nepriamo adresovateľnú oblasť pamäte od adresy 90H konštantami: 10,11. Presuňte obsah tejto 

časti pamäte do priamo adresovateľnej pamäte na tú istú adresu.  

 

jmp start 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG prog 

start: MOV R0,#90H 

 MOV @R0,#10 

MOV R1,#91H 

 MOV @R1,#11 

 MOV 90H,@R0 

 MOV 91H,@R1 

end 

 

10. Na adresu 900H v kódovom segmente uložte konštantu 8. Presuňte túto konštantu na adresu 21H 

dátovom segmente. Nastavte hodnotu CY bitu na hodnotu 4. bitu adresy 21H. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

 prog SEGMENT CODE 

  CSEG AT 0900H 

 udaj: DB 8 

  RSEG prog 

 start: MOV DPTR,#udaj 

  MOVC A,@A+DPTR 
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  MOV 21H,A 

  MOV C,21H.3 

 end 

 

11. Priraďte premennej „adresa“ hodnotu AAFFH. Vyšší bajt premennej „adresa“ presuňte do registra R3 

a nižší bajt do registra R2. Obsah registra R3 potom presuňte na adresu 20H a nastavte hodnotu CY bitu 

podľa 3. bitu obsahu tohto pamäťového miesta. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

 prog SEGMENT CODE 

adresa EQU 0AAFFH 

bit_3 BIT 20H.3 

 RSEG prog 

start: MOV R3,#HIGH(adresa) 

 MOV R2,#LOW(adresa) 

 MOV 20H,R3 

 MOV C,bit_3 

end 

 

12. Na adrese 50H je uložená 8-bitová adresa, obsah ktorej presuňte do registra R6. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

 prog SEGMENT CODE 

 RSEG prog 

start: MOV R1,50H 

 MOV A,@R1 

 MOV R6,A 

end 

 

13. Vymeňte navzájom obsahy pamäťových miest na adresách 60H a 90H (adresa 90H nech je v nepriamo 

adresovateľnej časti pamäte). 

 

CSEG AT 0 

jmp start 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG prog 

start: MOV R1,#90H 

 MOV A,60H 

 MOV 60H,@R1 

 MOV @R1,A 

end 

 

14. Presuňte obsah pamäťového miesta externej pamäte dát na adrese 900H na adresu 60H. 
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CSEG AT 0 

jmp start 

prog SEGMENT CODE 

adresa EQU 0900H 

RSEG prog 

start: MOV DPTR,#adresa  #0900H 

MOVX A,@DPTR 

MOV 60H,A 

end 

 

6.2. Príklady na aritmetické inštrukcie 
1. Pripočítajte k číslu uloženému na adrese 90H v nepriamo adresovateľnej časti pamäte konštantu 5 

a výsledok uložte na adresu 40H. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

 prog SEGMENT CODE 

  RSEG prog 

start: MOV R0,#90H 

 MOV A,@R0 

 ADD A,#5 

 MOV 40H,A 

end 

 

2. Uložte do registrov R3 a R4 konštanty 9 a 10. Sčítajte ich a výsledok uložte na adresu AAH v nepriamo 

adresovateľnej časti pamäte. 

 

start: MOV R3,#9 

 MOV R4,#0AH 

 MOV A,R3 

 ADD A,R4 

 MOV R0,#0AAH 

 MOV @R0,A 

end 

 

3. Sčítajte čísla uložené na adrese 45H a na adrese 95H v nepriamo adresovateľnej časti pamäte a výsledok 

uložte na adresu VYSLEDOK v nepriamo adresovateľnom dátovom segmente. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT IDATA 
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 RSEG udaj 

vysledok: DS 1 

 RSEG prog 

start: MOV A,45H 

 MOV R0,#95H 

 ADD A,@R0 

 MOV R1,#vysledok 

 MOV @R1,A 

end 

 

4. Sčítajte 2 16-bitové čísla uložené od adresy 35H a výsledok uložte od adresy 60H. 

 

start: MOV A,35H 

 ADD A,37H 

 MOV 60H,A 

 MOV A,36H 

 ADDC A,38H 

 MOV 61H,A 

end 

 

5. Na adresu 70H a 71H uložte obsah nepriamo adresovateľného pamäťového miesta na adrese B0H 

zvýšeného o hodnotu 1 a zmenšeného o hodnotu 1. 

 

start: MOV R0,#0B0H 

 INC @R0 

 MOV 70H,@R0 

 DEC @R0 

 DEC @R0 

 MOV 71H,@R0 

end 

 

6. Naplňte register R5 číslom 4 a sčítajte ho so 16-bitovým číslom uloženým od adresy 60H. Výsledok uložte 

do nepriamo adresovateľnej časti pamäte od adresy 90H.  

 

start: MOV R5,#4 

 MOV A,R5 

 ADD A,60H 

 MOV R0,#90H 

 MOV @R0,A 

 MOV A,#0 

 ADDC A,61H 

 INC R0 

 MOV @R0,A 

end 
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7. Od adresy „konst“ sú uložené v pamäti programu 3 čísla. Zmenšite ich o 1 a uložte ich od adresy „mensi“ 

v priamo adresovateľnej časti pamäte dát. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT DATA 

 RSEG udaj 

mensi: DS 3 

 RSEG prog 

konst: DB 6,0AH,9 

start: MOV DPTR,#konst 

 MOVC A,@A+DPTR 

  DEC A 

 MOV mensi,A 

 MOV A,#0 

 INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 DEC A 

 MOV mensi+1,A 

 MOV A,#0 

 INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 DEC A 

 MOV mensi+2,A 

end 

 

8. Od adresy „konst“ sú v pamäti programu uložené 2 konštanty. Odčítajte druhú od prvej a výsledok uložte 

na adresu BBH v nepriamo adresovateľnej časti pamäte dát. 

 

CSEG AT 0 

ljmp start 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG prog 

konst: DB 0AH,6 

start: MOV DPTR,#konst 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R4,A 

 MOV A,#1 

 MOVC A,@A+DPTR 

 XCH A,R4 

 SUBB A,R4 

 MOV R0,#0BBH 

 MOV @R0,A 

end 
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9. Odčítajte 2 16-bitové čísla uložené na adrese 900H v pamäti programu a výsledok uložte od adresy 60H 

v pamäti dát. 

CSEG AT 900H 

adr: DW 22AAH, 7799H 

 CSEG AT 0 

start: MOV DPTR,#adr 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R0,A 

 MOV A,#0 

INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R1,A 

MOV A,#0 

 INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R2,A 

 MOV A,#0 

INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R3,A 

 MOV R0,A 

 SUBB A,R2 

 MOV 60H,A 

 MOV A,R1 

 SUBB A,R3 

 MOV 61H,A 

end 

 

10. Uložte do registra R5 číslo 1CH a od adresy 90H v nepriamo adresovateľnej časti pamäte číslo 2210H. 

Odčítajte číslo v registri R5 od čísla uloženého v pamäti a výsledok uložte od adresy „vysl“. 

 

udaj SEGMENT DATA 

 RSEG udaj 

vysl: DS 2 

 CSEG AT 0 

start: MOV R5,#1CH 

 MOV R0,#90H 

 MOV @R0,#10H 

 INC R0 

 MOV @R0,#22H 

 DEC R0 

 MOV A,@R0 

 SUBB A,R5 

 MOV vysl,A 
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 INC R0 

 MOV A,@R0 

 SUBB A,#0 

 MOV vysl+1,A 

end 

 

11. Uložte do registrov R5 a R6 konštanty 5 a 6. Potom uložte tie isté konštanty do tých istých registrov 

v banke registrov 1. 

 

CSEG AT 0 

start: MOV R5,#5 

MOV R6,#6 

 MOV 0D0H,#8 

 MOV R5,#5 

MOV R6,#6 

end 

 

12. Vynásobte 2 čísla uložené v pamäti programu od adresy „nasob“ a výsledok uložte na nepriamu adresu 

90H. 

 

CSEG AT 0 

LJMP start 

nasob: DB 8,12 

start: MOV DPTR,#nasob 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV B,A 

 INC DPTR 

 MOV A,#0 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MUL AB 

 MOV R0,#90H 

 MOV @R0,A 

 INC R0 

 MOV @R0,B 

end  

 

13. Uložte do pamäte od adresy 35H čísla 9 a 6. Vydeľte prvé číslo druhým a výsledok uložte do registrov R6 

a R7 a to tak, že celočíselnú časť výsledku uložte do registra R6 a zvyšok po delení do registra R7. 

 

CSEG AT 0 

MOV 35H,#9 

MOV 36H,#6 

MOV A,35H 

MOV B,36H 

DIV AB 
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MOV R6,A 

MOV R7,B 

end 

 

14. Do registrov R5 až R7 presuňte konštanty uložené v pamäti programu od adresy „cislo“. Obsah registrov 

R5 až R7 uložte do zásobníka a potom vyberte zo zásobníka na adresu 40H len obsah registra R5 bez toho, 

aby ste vyberali obsahy registrov R6 a R7. 

 

CSEG AT 0 

LJMP start 

cislo: DB 7,8,9  

start: MOV DPTR,#cislo 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R5,A 

 MOV A,#0 

 INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R6,A 

 MOV A,#0 

 INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV R7,A 

 MOV 30H,R5 

 MOV 31H,R6 

 MOV 32H,R7 

 PUSH 30H 

 PUSH 31H 

 PUSH 32H 

 DEC SP 

 DEC SP 

 POP 40H 

 end 

 

6.3. Príklady na logické inštrukcie 
1. Vynulujte obsah akumulátora. 

 MOV A,#0  ; 1. spôsob 

 XRL A,0E0H  ; 2. spôsob - 0E0H je adresa "A" v pamäti dát - SFR 

 ANL 0E0H,#0    ; 3. spôsob 

 CLR A      ; 4. spôsob 

 

2. Na adrese A5H v nepriamo adresovateľnej časti pamäte je uložené číslo. Nastavte jeho 3. a 5. bit na 

jednotku. 

 CSEG AT 0 

 MOV R0,#0A5H 
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 MOV A,@R0 

 ORL A,#28H 

 MOV @R0,A 

 

3. Nastavte všetky párne bity čísla uloženého na adrese 35H na jednotku. 

 ORL 35H,#55H 

 

4. V pamäti programu na adrese CISLO je uložené 16-bitové číslo (napr. EEAAH). Zápornú hodnotu z tohto 

čísla uložte od adresy 40H. 

 LJMP start 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG prog 

cislo: DW 0AAEEH 

start: MOV DPTR,#cislo 

 MOVC A,@A+DPTR 

 CPL A 

 MOV 40H,A 

 CLR A 

 INC DPTR 

 MOVC A,@A+DPTR 

 CPL A 

 INC  A 

 MOV 41H,A 

 CLR A 

 ADDC A,40H 

end 

 

5. Uložte do registra R3 číslo F3H. Napíšte program, ktorý rozdelí obsah registra R3 na dve 4-bitové časti a 

uloží ich do registrov R6 a R7. 

 CSEG AT 0 

 MOV R3,#0F3H 

 MOV A,#0FH 

 ANL A,R3 

 MOV R6,A 

 MOV A,#0F0H 

 ANL A,R3 

 MOV R7,A 

end 

 

6. Nastavte všetky nepárne bity čísla uloženého na adrese 35H na nulu. 

 ANL 35H,#55H ;55H = 01010101b 

 

7. Urobte program pre cyklický posun 16-bitového čísla uloženého v pamäti programu na adrese POSUN o 1 

miesto doľava a výsledok uložte od adresy 90H v nepriamo adresovateľnej časti pamäte. 

CSEG AT 0 
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 LJMP start 

prog SEGMENT CODE 

 RSEG prog 

posun: DW 0F0CCH 

start: MOV DPTR,#posun 

 INC A 

 MOVC A,@A+DPTR 

 RLC A 

 CLR A 

 MOVC A,@A+DPTR 

 RLC A 

 MOV R0,#90H 

 MOV @R0,A 

 MOV A,#1 

 MOVC A,@A+DPTR 

 RLC A 

 INC R0 

 MOV @R0,A 

end 

 

8. V nepriamo adresovateľnej časti pamäte na adrese BBH je uložené číslo v rozsahu 0 - 10. Vynásobte ho 

číslom 4 a výsledok uložte do pamäte na nasledujúcu adresu. 

CSEG AT 0 

 MOV R0,#0BBH 

 MOV A,@R0 

 RL A 

 RL A 

 INC R0 

 MOV @R0,A 

end 

 

9. Zostavte program, ktorý do registra DPTR uloží číslo 9FAH a dolné štyri bity obsahu adresy 60H nastaví na 

hodnotu 1. Potom obsah adresy 60H sčíta s hodnotou uloženou v registri DPTR a výsledok uloží do 

pamäte od adresy 40H. 

CSEG AT 0 

 MOV DPTR, #9FAH 

 ORL 60H,#0FH 

 MOV A,82H 

 ADD A,60H 

 MOV 40H,A 

 MOV A,83H 

 ADDC A,#0 

 MOV 41H,A 

end 

 

CSEG AT 0 

MOV R0,#0BBH 

MOV A,@R0 

MOV 0F0H,#4 

MUL A B 

INC R0 

MOV @R0,A 

end 
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10. číslo uložené na adrese 40H vynásobte dvoma a sčítajte ho s hodnotou uloženou na adrese 35H, kde pred 

sčítaním nastavíte všetky nepárne bity na hodnotu 1. Výsledok sčítania uložte do pamäte od adresy 50H. 

 CSEG AT 0 

 MOV A,40H 

 0F0H,#2 

 MUL A B 

 ORL 35H,#0AAH 

 ADD A,35H 

 MOV 50H,A 

 MOV A,0F0H 

 ADDC A,#0 

 MOV 51H,A 

end 

 

6.4. Príklady na skokové inštrukcie 
1. Spočítajte obsah registrov R3 a R5. Ak je výsledok rôzny od nuly, uložte ho na adresu 40H a ak je aj párny, 

uložte ho aj na adresu 41H. 

CSEG AT 0 

MOV R3,#3 

MOV R5,#5 

MOV A,R3 

ADD A,R5 

JZ dalej 

MOV 40H,A       

RRC A      

JC dalej       40H.0 

RLC A  MOV 41H,40H  JB 0E0H.0, dalej 

MOV 41H,A   

dalej: NOP 

end 

 

2. Urobte cyklus, ktorý postupne uloží do pamäte od adresy 60H hodnoty 0FEH, 0FFH, 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Pri 

ladení programu si všimnite ako sa nastavujú príznakové bity. 

CSEG AT 0 

MOV A,#0FEH 

MOV R0,#60H 

zac: MOV @R0,A 

  INC R0 

  INC A 

  CJNE A,#6,zac 

end 

 

3. Zostavte program, ktorý realizuje časové oneskorenie úmerné veľkosti parametra, ktorý je v registroch R5 

a R6. 
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 MOV R6,#3 

SL2: MOV R5,#5 

SL1: DJNZ R5,SL1 

 DJNZ R6,SL2 

 NOP 

End 

 

4. V pamäti programu je od adresy TAB je uložená tabuľka 10-tich osembitových čísel. Prekopírujte túto 

tabuľku od adresy KOPIA v pamäti dát. 

prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT DATA 

 RSEG udaj 

Kopia: DS 10 

 RSEG prog 

Tab: DB 5,10,4,6,7,12,14,26,3,9 

 CSEG AT 0 

start: MOV DPTR,#Tab 

 MOV R0,#Kopia 

 MOV R2,#10 

zac: MOVC A,@A+DPTR 

 MOV @R0,A 

 INC R0 

 INC DPTR 

 MOV A,#0      // CLR A 

 DJNZ R2,zac 

end 

 

5. V pamäti od adresy CISLO je uložených 10 celých kladných čísel (8-bitových). Nájdite najväčšie z nich 

a uložte ho do pamäte dát na adresu MAX. 

prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT DATA 

 RSEG udaj 

Max: DS 1 

 RSEG prog 

Cislo: DB 5,10,4,6,7,12,14,26,3,9 

 CSEG AT 0 

 MOV DPTR,#Cislo 

 MOV R2,#9  /* počítadlo cyklu */ 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV 60H,A 

 MOV A,#1 

zac: MOVC A,@A+DPTR 

 CJNE A,60H,porov 

pokr: INC DPTR 

 CLR A 
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 DJNZ R2,zac 

porov: JNC vymen 

 SJMP pokr  porov: JC pokr 

vymen: MOV 60H,A   MOV 60H,A 

 SJMP pokr   SJMP pokr 

koniec: MOV max,60H 

end  

 

6. Vytvorte program, ktorý spočíta z tabuľky 10 čísel uložených v pamäti programu od adresy TAB len tie 

čísla, ktoré majú 5. bit nulový. Výsledok uložte do pamäte dát od adresy SUMA. 

 prog SEGMENT CODE 

 udaj SEGMENT DATA 

  RSEG udaj 

 SUMA: DS 2 

 RSEG prog 

 Tab: DB 5,10,4,6,7,12,14,26,3,9 

  CSEG AT 0 

  MOV DPTR,#Tab 

 MOV R2,#10  /* počítadlo cyklu */ 

tu: MOVC A, @A+DPTR 

 MOV R3,A      ACC.5 

 ANL A,#00100000b   JB 0E0H.5, dalej 

 JNZ dalej 

 MOV A,R3 

 ADD A,SUMA 

 MOV SUMA,A 

 MOV A,SUMA+1 

 ADDC A,#0 

 MOV SUMA+1,A 

dalej: CLR A 

 INC DPTR 

 DJNZ R2,tu 

end 

 

7. V pamäti programu od adresy 400H je uložená tabuľka čísel ukončená nulou. Zistite počet párnych čísel 

v tejto tabuľke a uložte ho do pamäte dát na adresu 50H. 

CSEG AT 400H 

Tab: DB 5,10,4,6,7,12,14,0 

 CSEG AT 0 

 MOV R3,#0  // pocitadlo parnych   -  nie je potrebne 

 MOV DPTR,#Tab 

zac: MOVC A,@A+DPTR 

 CJNE A,#0,pokr 

 SJMP koniec 



 
 

61 

 

pokr: RRC A 

 JC nepar  JB 0E0H.0,nepar 

 INC R3  INC 50H  ; tu priamo počítame párne čísla na adrese 50H 

nepar: INC DPTR 

 MOV A,#0         //   CLR A 

 SJMP zac 

koniec: MOV 50H,R3      //   NOP 

end 

 

8. Od adresy 500H sú v pamäti programu uložené 2 16-bitové čísla. Väčšie z nich uložte od adresy 50H. 

 

CSEG AT 500H 

Tab: DW 0399H,04BBH 

CSEG AT 0 

 MOV DPTR,#Tab 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV 30H,A 

 MOV A,#1 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV 31H,A 

 MOV A,#2 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV 40H,A 

 MOV A,#3 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV 41H,A 

 CJNE A,31H,rozne 

 MOV A,40H 

 CJNE A,30H,rozne 

prve: MOV 50H,30H 

 MOV 51H,31H 

 SJMP koniec 

rozne: JC prve 

 MOV 50H,40H 

 MOV 51H,41H 

koniec: NOP 

end 

 

9. Tabuľka druhých mocnín čísel z intervalu 0 – 15 je uložená v pamäti programu od adresy MOCNINA. 

Vytvorte hlavný program, ktorý uloží druhé mocniny čísel z intervalu 1 – 9 do tabuľky od adresy TAB 

v pamäti dát. Výber druhej mocniny riešte podprogramom. 

 

prog SEGMENT CODE 

udaj SEGMENT DATA 
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  DSEG AT 40H 

stack: DS 20 

  RSEG udaj 

Tab: DS 10 

  RSEG prog 

Mocnina: DB 0,1,,4,9,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225 

  CSEG AT 0 

  MOV SP,#stack 

  MOV R5,#1 

  MOV R0,#Tab 

  MOV DPTR,#Mocnina 

zas:  ACALL vypocet 

  INC R5 

  INC R0 

  CJNE R5,#10,zas 

AJMP koniec 

vypocet: MOV A,R5 

  MOVC A,@A+DPTR 

  MOV @R0,A 

  RET 

Koniec: NOP 

END 
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7. Príklady na precvičovanie 
V nasledujúcej kapitole sú uvedené príklady vhodné na precvičovanie. Tieto príklady je možné rôzne modifikovať 

a kombinovať, a tak si vytvoriť širší repertoár príkladov a dostatočne si precvičiť programovanie ako rutinu ale tiež 

aj asemblérovské myslenie a logiku.     

 

1. V pamäti programu od adresy TAB je uložených 10 celých kladných čísel. Nájdite najväčšie z nich a uložte 

ho na adresu MAX v pamäti dát. 

 

2. V pamäti programu od adresy 400H je uložená tabuľka celých kladných 8-bitových čísel ukončených 

nulou. Zistite počet nepárnych čísel a uložte tento počet do pamäte dát na adresu 40H. 

 

3. V pamäti programu od adresy 400H je uložená tabuľka celých kladných 8-bitových čísel ukončených 

päťkou. Zistite súčet všetkých párnych čísel a výsledok uložte do pamäte dát od adresy 40H. Pozor, 

uvažujte s tým,  že výsledok súčtu čísel môže byť väčší ako 8-bitové číslo. 

 

4. V pamäti programu od adresy CISLO je uložená tabuľka 10 celých kladných 8-bitových čísel. Zistite počet 

čísel deliteľných štvorkou a uložte tento počet do pamäte dát na adresu 50H. 

 

5. V pamäti programu od adresy 400H je uložená tabuľka celých kladných 8-bitových čísel ukončených 

nulou. Zistite počet párnych čísel deliteľných 5 a uložte tento počet do pamäte dát na adresu 40H. 

 

6. V pamäti programu od adresy TAB je uložená tabuľka celých kladných 8-bitových čísel ukončených nulou. 

Zistite počet párnych čísel s 3. a 5. bitom rovným 0 a uložte tento počet do pamäte dát na adresu 40H. 

Súčet takýchto čísel uložte od adresy 90H v nepriamo adresovateľnej časti pamäte. 

 

7. Vytvorte program, ktorý bude generovať obdĺžnikový signál s 50% striedou a frekvenciou 10kHz na Vami 

zvolenom pine. Hodnota pripojeného hodinového kryštálu je 2 Mhz. Pre realizáciu využite časovač 

a obsluhu prerušenia. Neskôr sledujte, ako by sa menilo nastavenie časovača, ak by sme mali pripojený 4, 

8,16, 20 alebo 24 MHz kryštál. Zistite, ak bude odchýlka od skutočne vygenerovanej frekvenciea striedy 

s jednotlivými kryštálmi. Modifikujte program tak, aby bolo možné vygenerovať signál aj s inou striedou 

(napr.: 10%, 25%,60%,75%,90%) 

 

8. Vytvorte program, ktorý bude pracovať ako časovač. Nastavená hodnota časovača zodpovedajúca 

sekundám je uložená v pamäti dát od adresy 50H ako 16-bitové číslo. Dočasovanie nech je signalizované 

trojnásobným bliknutím LED diódy pripojenej na pine P1.5. Doba blikania LED nech je 400ms svieti 

a 700ms nesvieti. Neskôr v úlohe meňte pomer doby blikania LED alebo počet bliknutí. Modifikujte úlohu 

tak, že nastavená hodnota časovača zodpovedá desatine sekundy. 

 

9. Vytvorte časť kódu, ktorá bude súčasťou programu pre aplikáciu kódového zámku. Vstupom do programu 

je maticová klávesnica (3x4) pripojená na bránu P1 s 12-timi tlačidlami, a to číslice od 0 – 9, clear, enter. 

Vaša časť kódu by mala byť schopná identifikovať správnu kombináciu čísel po stlačení tlačidla „enter“, 

a následným rozsvietením zelenej LED pripojenej na zvolený pin. Súčasne nech je nastavený (SET) aj ďalší 

pin, ktorý bude slúžiť na ovládanie elektronického zámku. V prípade nesprávne zadanej kombinácie nech 
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je rozsvietená červená LED pripojená na zvolený pin.  

Túto úlohu je možné rôzne modifikovať: 

 

 Po troch nesprávnych kombináciách vytvoriť čakaciu slučku pred ďalším zadávaním. 

 Pridať viacero správnych kódov pre viacero užívateľov. 

 Rozšíriť klávesnicu na (4x4) – okrem „enter“ a „clear“ možnosť zadať 14 znakov (0-9, A,B,C,D) 

 

10. Vytvorte program (časť kódu reálnej aplikácie), ktorý bude pracovať ako jednoduchý digitálny termostat. 

Nastavenie želanej teploty je pomocou dvoch tlačidiel "+" a "-" pripojených na P1.3 a P1.4. Výstupom 

termostatu je logická hodnota na pine P1.0, kde logická "1" je pokyn pre kotol, aby kúril a logická "0", aby 

nekúril. Aktuálna izbová teplota je stále pripravená zo snímača teploty v podobe 8-bitového čísla na 

adrese 40H v pamäti dát.  

 

11. Vytvorte program, ktorý bude ovládať externý 8-bitový A/D prevodníkADC0820  pripojený k 

mikrokontroléru 8051. Pri tvorbe kódu využite informácie z katalógového listu prevodníka. Dátovú 

hodnotu z A/D prevodníka prenášajte po bráne P1. Ostatné potrebné riadiace signály pripojte na bránu 

P0. 
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