
 
 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_02_ACO_1_MIT_02_Mikrořadič 8051 – 

blokové schéma, základní vlastnosti 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Michal RUDOLF 

Tematický celek  Mikroprocesorová technika (MIT) 

Ročník  3. 

Datum tvorby  
září 2012 

Anotace  
Shrnutí základních vlastností mikrořadičů řady 8051 

Metodický pokyn  
Tento materiál slouží jako podklad probírané látky do hodiny i 
samostudium žáků. 
Možnosti využití – promítání nebo vytištění výukového 
materiálu. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  

  

Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov  e-mail: sps@sps-prerov.cz 
 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 4 

Mikrořadič 8051 

Intel 8051 je osmibitový jednočipový mikrořadič (mikropočítač) s 

harwardskou strukturou, u které je oddělena paměť pro data a programy. 

Je schopen samostatné činnosti po připojení vnějšího piezokeramického 

rezonátoru (krystalu) na vývody XTAL1 a XTAL2, napájecího napětí 5V ss 

na vývod Ucc a připojení nulovacího obvodu na vývod RST. 

Jednotlivé funkční bloky mikrořadiče 8051 přehledně zobrazuje blokové 

schéma: 

 

Jádro mikrořadiče tvoří centrální procesorová jednotka (CPU), jejíž 

součástí je aritmeticko-logická jednotka (ALU). Ta umožňuje pracovat s 

jednotlivými bity paměti, vykonávat instrukce programu atd. CPU je 

vnitřní 8-bitovou společnou sběrnicí (světle zelená šipka) propojena s 

pamětí programu a pamětí dat.  

Vnitřní paměť programu o velikosti 4kB může být typu ROM (8051), 

EPROM (8751), FLASH (8951) nebo mikrořadič nemusí mít žádnou vnitřní 

paměť programu (8031).  

Vnitřní paměť dat je typu RAM s velikostí 128 Bytů.  

Každá z těchto pamětí může být rozšířena připojením vnější (externí) 

paměti na velikost až 64 kB. 
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Ke společné sběrnici jsou dále připojeny 4 vstupně/výstupní porty P0 až 

P3, které umožňují připojení vnějších periferií.  

Pro snadnější komunikaci s periferiemi je mikrořadič vybaven řadičem 

přerušení, který zpracovává 5 zdrojů přerušení - 2 externí (vývod 

INT0,INT1), od každého ze dvou čítačů/časovačů a od sériového portu. 

Každé přerušení může mít nastavenu vyšší nebo nižší úroveň priority.  

Mikrořadič obsahuje dva 16-bitové čítače/časovače, s volitelným 

režimem provozu. Pro sériovou komunikaci je mikrořadič vybaven plně 

duplexním (obousměrným) sériovým portem. 

V mikrořadiči 8051 jsou integrovány tyto základní části: 

 8 bitová centrální procesorová jednotka (CPU) s aritmeticko-logickou 

jednotkou (ALU) 

 Vnitřní paměť  

o Vnitřní paměť programu 4 kB 

o Vnitřní paměť dat 128 B 

Paměť programu i paměť dat může být rozšířena připojením vnější 

paměti na velikost maximálně 64 kB. 

 4x 8bitové vstupně/výstupní paralelní porty P0-P3, celkem je tedy 

k dispozici 32 v/v vodičů 

 Plně duplexní sériový port (3 vodiče: , , zem) 

 Oscilátor a generátor hodinových signálů na čipu (připojí se pouze 

krystal, např. 12 MHz) 

 Dva 16bitové čítače/časovače se 4 režimy provozu 

 5 zdrojů přerušení se dvěma nastavitelnými prioritami 

 Booleovský procesor (bitové a logické operace) 

 Obvod je zabudován do pouzdra DIL se 40 vývody a pracuje s 

napájecím napětím 5V. 
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