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Speciální funkční registry mikrořadiče 8051 

Kromě vnitřní paměti pro program (4kB) a paměti pro data (128B) 

obsahují mikrořadiče řady 8051 ještě další paměťový prostor označovaný 

speciální funkční registry (SFR). Nachází se nad vnitřní pamětí dat na 

adresách 128 (80H) až 255 (FFH) a má velikost 128B (obr. 1).  

 

obr. 1: Rozdělení vnitřní paměti dat 

Speciální funkční registry jsou určité paměťové místo, kde se 

soustřeďují důležité informace o stavu mikropočítače a jeho periferních 

obvodů, ale zároveň i informace ovlivňující jeho další činnost. 

Základní verze mikroprocesoru 8051 obsahuje 21 speciálních funkčních 

registrů, z nichž jsou některé bitově adresovatelné.  

SFR lze rozdělit na registry řídící a datové. Příkladem řídících SFR je 

TCON, SCON, PCON, TMOD, IE, IP a další. Mezi datové patří ACC, B, 

SBUF, DPH, DPL a další.  

Registry označené * jsou bitově adresovatelné.  

Zkratka  Adresa Význam 

ACC * 0E0h akumulátor, střadač 

B * 0F0h B registr 

PSW * 0D0h stavový registr 

SP  81h ukazatel na zásobník 

DPTR  82h,83h ukazatel na data (DPL, DPH) 

P0 * 80h port 0 

P1 * 90h port 1 

P2 * 0A0h port 2 

P3 * 0B0h port 3 

255=FFH

128=80H

127=7FH

0=00H

Registry

speciálních

funkcí

(128 B)

Vnitřní

paměť

dat

(128 B)
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IP * 0B8h řízení priority přerušení 

IE * 0A8h povolení/zákaz přerušení 

TMOD  89h řízení režimu časovače/čítače 

TCON * 88h řízení časovače/čítače (č/č) 

TH0  8Ch vyšší slabika časovače/čítače 0 

TL0  8Ah nižší slabika č/č 0 

TH1  8Dh vyšší slabika č/č 1 

TL1  8Bh nižší slabika č/č 1 

SCON * 98h řízení sériového rozhraní 

SBUF  99h data sériového rozhraní 

PCON  87h řízení spotřeby 

 

Popis speciálních funkčních registrů 8051  

A nebo ACC - akumulátor nebo také střadač 

Je to základní registr ALU, který vždy obsahuje jeden operand aritmetické 

nebo logické operace a do něhož se ukládá výsledek této operace. Protože 

dovoluje ve spolupráci s ALU postupné přičítání zpracovávaných čísel, 

nazývá se střadač. Je přístupný nejen instrukcemi ve kterých je označen 

A, ale i pomocí přímé adresy označené: ACC (např.: ACC.3 – třetí bit 

střadače). 

B - registr B 

Je užíván jako druhý registr pro násobení, nebo dělení. Instrukce MUL AB 

vynásobí A*B a výsledek násobení dvou osmibitových čísel (zde bez 

znaménka), může být větší než 255. Proto se uloží do A nižší byte 

výsledku a do B vyšší byte výsledku. Při dělení DIV AB zase vydělí A/B a 

výsledek uloží do A a zbytek po dělení do B. Pokud nevyužíváme násobení 

a dělení, můžeme registr B využívat jako další registr. 

PSW - stavový registr, stavové slovo (Program Status Word) 

Tento registr obsahuje příznakové bity, které se nastavují podle výsledku 

dokončené instrukce a také bity RS1 a RS0, kterými se nastavuje aktivní 

registrová banka. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

C AC F0 RS1 RS0 OV - P 

 

C - Přenos (Carry) je nastaven při aritmetické operaci, při které dochází k přenosu z 

sedmého (b7) do osmého (b8) bitu a při některých instrukcích porovnání.  
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AC - Vnitřní přenos (poloviční přenos) (Auxiliary carry) je nastaven dojde-li při sčítání k 

přenosu mezi třetím (b3) a čtvrtým (b4) bitem střadače. Příznak se využívá pouze v instrukci 

dekadické korekce DAA, kterou aplikujeme na výsledek součtu dvou dekadických čísel 

vyjádřených v BCD kódu.  

F0 - Uživatelský příznak může být libovolně využíván programátorem k indikaci nějaké 

události (např. přetečení při výpočtu v aritmetice, identifikace vnější události, atd.). Příznak je 

pozůstatkem po vývojově předcházejícím procesoru (8048), který nebyl vybaven takovou 

škálou příznaků.  

RS1, RS0 - volba banky registrů R0 až R7. Určují banku, jejíž registry R0 až R7 budou 

používány obr.4 (například k nepřímému adresování atd.). Jednotlivé bity RS1 a RS0 lze 

ovládat programově pomocí logických, přesunových nebo bitových operací. Procesor není 

vybaven instrukcí pro přepínání bank a po jeho vynulování je aktivní bankou banka 0 (RS1= 

RS0=0).  

 RS1,RS0 
 0 0  - banka 0, 00h-07h 
 0 1  - banka 1, 08h-0Fh 
 1 0  - banka 2, 10h-17h 
 1 1  - banka 3, 18h-1Fh 

OV - Příznak přetečení (Overflow) indikuje přetečení při aritmetické operaci sčítání nebo 

odečítání, jestliže zpracovávaná čísla považujeme za čísla se znaménkem. Příznak je také 

využíván při operaci dělení k identifikaci dělení nulou a při instrukci násobení.  

P - Příznak parity (Parity flag) indikuje lichou paritu střadače. Je-li ve střadači lichý počet 

jedniček, potom příznak parity je nastaven (P=1). Příznak je aktualizován po každé instrukci 

a závisí výhradně na obsahu střadače, nikoliv na typu instrukce. 

DPTR – ukazatel dat (Data pointer) 

Skládá se ze dvou bajtů, DPH pro vyšších 8 bitů a DPL pro nižších 8 bitů. 

Využívá se jako ukazatel do paměti. Registr DPTR se dá využít i jako 

normální interní datová paměť. Lze jím třeba počítat počet smyček, 

nechávat si v něm hodnoty atd., podobně, jako u jakéhokoli volně 

použitelného registru. Registry DPL a DPH tvoří nižší a vyšší 8 bitovou 

slabiku 16-bitového ukazatele DPTR, který slouží k 16-bitovému 

nepřímému adresování vnější datové paměti RAM nebo paměti programu. 

SP - Ukazatel zásobníku (Stack pointer) 

je osmibitový a na rozdíl od většiny procesorů je při plnění zásobníku 

inkrementován (hodnota ukazatele je zvětšována o jedničku). Vlastní 

zásobník je umístěn ve vnitřní datové paměti RAM a může být umístěn 

kdekoliv v této paměti. Po vynulování je nastaven na hodnotu SP=07H a 

ve většině aplikací musí být pomocí odpovídající instrukce přestaven na 

jinou hodnotu. Pomocí instrukcí POP a PUSH slouží k uchování obsahu 

některých registrů při skoku do podprogramu. 
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IP - řízení priority přerušení (Interrupt Priority) 

Tento registr slouží k nastavení priority každého z 5 zdrojů přerušení. 

Nastavení příslušného bitu na 1 znamená vysokou prioritu, 0 nízkou 

prioritu. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

- - - PS PT1 PX1 PT0 PX0 

Symbol Pozice Význam 

PS IP.4 Priorita přerušení od sériového portu 

PT1 IP.3 Priorita přerušení od časovače 1 

PX1 IP.2 Priorita externího přerušení 1 

PT0 IP.1 Priorita přerušení od časovače 0 

PX0 IP.0 Priorita externího přerušení 0 

Poznámka:  

Přerušení s nízkou prioritou může být přerušeno přerušením s vysokou 

prioritou, nikoli však jiným přerušením s nízkou prioritou. Přerušení s 

vysokou prioritou nelze přerušit.  

IE - povolení/zákaz přerušení (Interrupt Enable) 

Tento registr slouží k povolení/zakázání přerušení každého z 5 zdrojů a 

také celkové povolení/zakázání přerušovacího podsystému. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

EA - - ES ET1 EX1 ET0 EX0 

Symbol Pozice Význam 

EA IE.7 Globální povolení přerušení ( EA = 0, zakáže všechna přerušení,  

   EA = 1, povolí povolená přerušení ) 

ES IE.4 Povolí prerušení od sériového portu 

ET1 IE.3 Povolí prerušení od časovače 1 

EX1 IE.2 Povolí externí prerušení 1 

ET0 IE.1 Povolí prerušení od časovače 0 

EX0 IE.0 Povolí externí prerušení 0 

TMOD - řízení režimu časovače/čítače  

   (Timer/Counter Mode Control) 

TIMER 1 TIMER 0 

7 6 5 4 3 2 1 0 

GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 

Symbol Význam 

GATE Řízení časovače/čítače 

  (GATE = 1, Č/Čx je povolen, jen když vstupní pin INTx i bit TRx = 1 

  GATE = 0, Č/Čx je povolen, když bit TRx = 1) 
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C/T Volba časovač nebo čítač 

  (C/T = 1, čítač událostí ze vstupního pinu Tx 

  C/T = 0, časovač - vstupem jsou interní hodiny) 

M1, M0 Operační mód čítačů/časovačů 

  00 - 13-bitový (THx je 8 bitový a TLx je 5 bitové) 

  01 - 16-bitový (THx a TLx jsou 8 bitové) 

  10 - 8- bitový (THx) s automatickým přednastavením (TLx) 

  11 - TIMER 0 - TL0 je 8-bit Č/Č chovající se podle nastavení řídících bitů Č/Č0, 

  TH0 je 8-bit časovač chovající se podle nastavení řídících bitů Č/Č1 

   TIMER 1 – stojí 

TCON - řízení časovače/čítače (Timer/Counter Control) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

Symbol Význam 

TF1, TF0 Příznak přetečení časovače 1 / 0 

TR1, TR0 Řídící bit časovače 1 / 0 

  (TRx = 1, čítač zapnut, TRx = 0, čítač vypnut, nastavuje se programem) 

IE1, IE0 Příznak přerušení 1 / 0 (nastavuje hardware) 

IT1, IT0 Řídící bit přerušení 1 / 0 (ITx = 1, reaguje na náběžnou hranu,  

  ITx = 0, reaguje na úroveň 0, nastavuje se programem)  

SCON - řízení sériového rozhraní (Serial Port Control) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 

Symbol Význam 

SM0 Řídící bit 0 sériového rozhraní 

SM1  Řídící bit 1 sériového rozhraní 

  SM0, SM1 Mód Popis Rychlost 

  0, 0 0  posuvný registr fosc/12 

  0, 1 1  8-bit UART nastavitelná 

  1, 0 2  9-bit UART  fosc/64 nebo fosc/32 

  1, 1 3  9-bit UART  nastavitelná) 

SM2 Řídící bit 2 sériového rozhraní (Povoluje komunikaci mezi více procesory) 

REN  Povolení přijímače sériového rozhraní (nastavuje se programově) 

TB8  9-tý datový bit, který bude vyslán v módech 2 a 3  (nastavuje se programově) 

RB8  9-tý datový bit, který byl přijat v módech 2 a 3 (nastavuje hardware) 

TI Příznak přerušení po vyslání bajtu (nastavuje HW, nutno vynulovat programově) 

RI  Příznak přerušení po přijetí bajtu (nastavuje HW, nutno vynulovat programově) 
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