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Časování mikrořadiče 8051 

Mikrořadič ke své činnosti a správné funkci potřebuje zdroj taktovacích (hodinových) 

impulzů o určitém kmitočtu, od kterého je pak odvozena délka trvání strojového cyklu a tedy 

i doba vykonávání instrukcí. K taktování může využít vnitřní obvodu oscilátoru zabudovaný 

přímo na čipu mikrořadiče, stačí pouze připojit k vývodům XTAL1 a XTAL2 krystal. V dalších 

výpočtech a při praktických cvičeních budeme používat krystal s kmitočtem 12 MHz. 

Jeden strojový cyklus mikroprocesoru se skládá ze šesti stavů označených S1 až S6, z nichž 

každý stav je dále rozdělen na dvě fáze P1 a P2. Strojový cyklus je tedy tvořen celkem 12 

fázemi, které se značí S1P1, S1P2, S2P1, S2P2, až S6P2 shodnými s periodami 

synchronizačního oscilátoru (obr. 1). Jedna fáze má délku jedné periody taktovacího signálu.  

 

Obr. 1: časování mikrořadiče 8051 

 

Při kmitočtu krystalu 12 MHz bude mít tedy jeden strojový cyklus délku 1 mikrosekundu. 
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Realizace jednocyklové instrukce začíná ve fázi  S1P2 uložením přečteného operačního 

znaku do registru instrukcí. Ve stavu S4 stejného strojového cyklu se provádí čtení ještě 

jednoho bytu z následujícího paměťového místa. Je-li přečtený byte využit v instrukci 

(dvoubytová jednocyklová nebo dvoubytová dvoucyklová instrukce), potom čítač instrukcí je 

inkrementován.  

Je-li zpracovávaná instrukce jednobytová a jednocyklová, potom je přečtený byte ve stavu 

S4 ignorován a čítač instrukcí se nemění.  

Instrukce je vykonána ve fázi S6P2.  

V případě jednobytové dvoucyklové instrukce je situace stejná jako u předchozím případu 

s tím, že čtení dalšího bytu je ignorováno třikrát. 

Většina instrukcí se realizuje v jednom nebo dvou SC, výjimku tvoří instrukce násobení 

(MUL) a dělení (DIV) které vyžadují 4 SC. Při kmitočtu krystalu 12 MHz bude tedy provedení 

instrukcí trvat 1, 2 nebo 4 µs podle typu instrukce. 

Vstupně výstupní porty mikrořadiče 8051 

Mikrořadič 8051 je vybaven čtyřmi obousměrnými (vstupně výstupními) paralelními 

porty, které jsou označeny P0 až P3. Každý port má 8 bitů, tedy 8 vodičů. Jednotlivé vodiče 

všech portů tedy můžeme v rámci jednoho programu používat jako vstupní i jako výstupní. 

Každý port je tvoří záchytné klopné obvody, výstupní budiče a vstupní vyrovnávací paměť.  

Vnitřní zapojení všech portů není úplně stejné, pouze port P0 je typický obousměrný port, 

zatímco porty P1 až P3 jsou tvořeny pseudoobousměrným obvodem s výstupem s otevřeným 

kolektorem s integrovaným odporem (viz obr. 2 a 3). Výstupní tranzistor může být zatížen 

maximálním proudem 1,6 mA, což například odpovídá 6 vstupům obvodů TTL typu LS nebo 

12 vstupům obvodů TTL ALS. 

Vnější paměť, pokud je použita, se připojuje k portům P0 a P2 tak, že na portu P0 je 

časově přepínán výstup dolních osmi bitů adresy s daty, která jsou zapisována do paměti 

nebo čtena z paměti. Z portu P2 vychází horních 8 bitů z celé 16 bitové adresy pro vnější 

paměť (viz obr. 4).  
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obr. 2: konfigurace brány 0 obr. 3 konfigurace brány 1-3 

 

obr. 4: připojení vnější paměti dat a programu k mikrořadiči 8051 
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