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Programování mikropočítače 8051 

  Programy pro CPU 51 je možno vytvářet ve strojovém kódu (prakticky se 

nepoužívá), v jazyce symbolických instrukcí JSI , který se také někdy 

označuje jako jazyk symbolických adres – JSA (assembler), nebo ve 

vyšších programovacích jazycích, např. jazyce C s tím, že zdrojové 

programy vytvořené v JSI nebo vyšších jazycích jsou přeloženy 

kompilátory do cílového (strojového) kódu. 

 používáme jazyk symbolických instrukcí – assembler 

 zdrojový text programu je nutné zpracovat překladačem 

(kompilátorem) 

Programování v jazyce symbolických adres 

Formát zdrojového programu JSA 

   Program v JSA zapisujeme po řádcích, kdy na jednom řádku může být 

jen jedna instrukce nebo pseudoinstrukce. Každý řádek se může skládat 

ze 4 částí, které je dobré od sebe pro lepší přehlednost oddělovat 

minimálně jednou mezerou, lépe však několika mezerami nebo 

tabulátorem. Těmito čtyřmi částmi jsou: 

 1   - návěští nebo symbolické jméno 

 2   - instrukce nebo pseudoinstrukce (mnemonická zkratka) 

 3   - operandy 

 4   - komentář 

Popis formátu instrukce 

Každý řádek programu musí splňovat následující formát: 

[návěští:] <pseudo>instrukce [operand<y>] [;komentář] 

Příklad pro instrukci  Příklad pro pseudoinstrukci 

1 2 3 4 

START: MOV A,P0 ;text komentáře 
 

 
1 2 3 4 

STOVKA EQU 64H ;text komentáře 
 

 

   Jak je z příkladů vidět, návěští se od symbolického jména odlišuje tím, 

že má na konci dvojtečku. Instrukce může mít 0 až 3 operandy, 

pseudoinstrukce má vždy alespoň 1 operand, případně výčet operandů 

(DB,DW).  
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Obecná pravidla při zápisu programu 

  Symbolické jméno musí začínat písmenem nebo speciálním znakem s 

výjimkou otazníku a mezery. Rozlišuje se pouze prvních 31 znaků.  

Symbolická jména mohou být pouze před pseudoinstrukcemi přiřazení, tj. 

EQU, SET, CODE, DATA, IDATA, XDATA, BIT. Jako symbolická jména 

nemohou být použity vyhrazené symboly, kterými jsou názvy instrukcí, 

překladačem vyhrazené symboly (P0, A, B, R0, R1, TMOD, ...), názvy 

direktiv (pseudoinstrukcí). 

Symbolická jména se používají k vlastnímu pojmenování těchto objektů: 

 názvy registrů (A, B, P0, ...) a jednotlivých bitů (C, F0, P1.1, ...) 

 uživatelem definované konstanty, názvy polí atd. 

 konkrétní přímá nebo nepřímá adresa 

  Návěští je také symbol, který se od symb. jména odlišuje tím, že je 

ukončeno dvojtečkou - např. START: 

Návěští fungují jako záložky určitých míst v programu, na které se 

přechází pomocí instrukcí skoků/volání. Jméno návěští se nesmí shodovat 

s již použitým symbolickým jménem. Návěští může být umístěno na 

samostatném řádku, nejčastěji se ale umísťuje před instrukci.  

S návěštím pracuje obdobně a platí pro ně podobná pravidla jako se 

symbolickým jménem. Návěští nesmí být v jednom programu definováno 

vícenásobně.  

Při vytváření symbolických jmen a návěští nelze použít: 

 názvy instrukcí a pseudoinstrukcí 

 názvy registrů 

 názvy bitů SFR a ostatní vyhrazené symboly překladače 

  Instrukce – krok programu, jejím překladem vzniká strojový kód 

  Pseudoinstrukce – slouží jako pokyn pro překladač, jejím překladem 

nevzniká strojový kód 

  Operand - může jím být konstanta (přímá data), přímá, nepřímá, 

relativní a bitová adresa, vyhrazený symbol (registr nebo bit). Počet a typ 

operandů je dán typem instrukce.  

  Komentář je libovolný informativní text, jehož začátek je uvozen 

středníkem. 

  Jeden řádek programu může mít maximální délku 255 znaků. Co je 

napsáno nad, je překladačem ignorováno (překladač zahlásí chybu).  
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Způsob zápisu přímých operandů 

Většina instrukcí umožňuje použít jako operandy i tzv. přímé hodnoty, tj. 

čísla v rozsahu 0-255 nebo 0-65535 (podle typu instrukce). Kompilátor 

CASS51 umožňuje zapsat přímé operandy čtyřmi způsoby: 

1. Dekadický zápis 

číslo obsahuje znaky 0-9, může být ukončeno znakem D 

Příklad:  MOV A,#123 

 ANL A,#34D 

2. Binární zápis 

číslo obsahuje znaky 0 a 1, musí končit znakem B 

Příklad:  MOV A,#11110110B 

 ANL A,#101B 

3. Oktalový zápis 

číslo obsahuje znaky 0-7, musí končit znakem O nebo Q 

Příklad:  MOV A,#173O 

 ANL A,#42Q 

4. Hexadecimální zápis 

číslo obsahuje znaky 0-9 a A-F, musí končit znakem H 

Příklad:  MOV A,#7BH 

 ANL A,#0AAH 

V případě, že hexadecimální operand začíná písmenem (A-F), 

musí být první znak číslice 0. 

Výrazy 

Přímé operandy, popisované v předcházejícím textu, je možno spojovat 

pomocí operátorů do výrazů. Tyto výrazy mohou být použity v instrukcích 

na místě přímých operandů. Překladač nejprve vyhodnotí (vypočte) 

uvedený výraz a tuto vypočtenou hodnotu použije jako přímý operand. 
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Kompilátor CASS51 umožňuje používání čtyř skupin operandů: 

 aritmetické operátory 

 operátory posunu 

 logické operátory 

 operátory separace částí slova 

 

Pseudoinstrukce překladače (direktivy překladače) 

  POZN: U formátu pseudoinstrukcí platí, že výrazy v hranatých závorkách 

jsou nepovinné. 

ORG 

1 2 3 4 

 ORG výraz [;text komentáře] 

   Tato pseudoinstrukce nastavuje při překladu čítač instrukcí (PC) na 

hodnotu výrazu. Není-li na začátku programu pseudoinstrukce ORG 

použita, potom překlad začíná automaticky v programové části od adresy 

0000H. Přesto je pro jistotu dobré na začátku programu toto nastavení 

provést (zapsat ORG 0H). Před ORG nesmí být návěští.  

END 

    Tato pseudoinstrukce identifikuje konec zdrojového programu (textu) a 

ukončuje tak práci překladače. Před touto pseudoinstrukcí nesmí být 

návěští ani symb. jméno, může za ní být ještě komentář (na stejném 

řádku). Na dalším řádku programu by již neměl být žádný další text, 

protože ten již překladač ignoruje (překladač zahlásí chybu).  

EQU 

1 2 3 4 

Symbolické jméno EQU výraz [;text komentáře] 

  Tato pseudoinstrukce přiřazuje výraz ke zvolenému symb.jménu, kde 

výrazem mohou být konstanta (#100H), konkrétní adresa (20H), 

vyhrazený symbol překladače (R0, R1, ..., A, B) nebo obecný výraz 

(ADR1+1). Programátor si tak jednoduše může přejmenovat např. registr 

R1 na registr STOVKY a v programu pracovat s novým jménem namísto 

původního R1 – (např. MOV STOVKY,A).  
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Příklad: 

POCET EQU 50  ; symbol POCET je ekvivalentní hodnotě 50 

BASE EQU R1 ; symbol BASE je přiřazen registru R1 

MOV A, POCET ; uloží do A konstantu POCET, tj. hodnotu 50 

SET 

1 2 3 4 

Symbolické jméno SET výraz [;text komentáře] 

Účinek pseudoinstrukce SET je stejný jako u EQU. Rozdíl spočívá v tom, že 

symbolické jméno definované pseudoinstrukcí SET lze pomocí další 

pseudoinstrukce SET předefinovat. Pomocí SET tedy může být jednomu 

jménu přiřazena vícekrát různá hodnota (jedná se tedy o přiřazení 

hodnoty), kdežto EQU odpovídá definici a jméno už nesmí být na jiném 

místě definováno. SET nelze použít pro přiřazení symbolu registrům. 

Příklad:  

POCET SET 20  ; symbol POCET je ekvivalentní hodnotě 20 

... 

POCET SET 25  ; symbol POCET je předefinován na 25 

BIT, DATA, IDATA, XDATA, CODE 

1 2 3 4 

Symbolické 

jméno 
BIT výraz (bitová adresa) 

[;text 

komentáře] 

Symbolické 

jméno 
DATA 

výraz (přímá 8-bitová vnitřní 

adresa) 

[;text 

komentáře] 

Symbolické 

jméno 
IDATA 

výraz (nepřímá 8-bitová vnitřní 

adresa) 

[;text 

komentáře] 

Symbolické 

jméno 
XDATA 

výraz (přímá 16-bitová vnější 

adresa) 

[;text 

komentáře] 

Symbolické 

jméno 
CODE 

výraz (16-bitová adresa 

programové paměti) 

[;text 

komentáře] 

   Tyto pseudoinstrukce slouží k přiřazení konkrétní hodnoty nebo výrazu 

zvolenému symbolickému jménu, kde konkrétního hodnota představuje 
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adresu daného paměťového prostoru dle typu pseudoinstrukce 

(uvedeného v závorce).  

Příklad1: 

PRVNI BIT 34H 

DRUHY BIT ACC.3 

Příklad2: 

TABZ DATA 70H  ;definice začátku tabulky TABZ na adrese 70H 

TABK DATA 7FH  ;definice konce tabulky TABK na adrese 7FH 

DB, DW 

1 2 3 4 

[návěští:] DB konstanta nebo výčet konstant (8-bitů) 
[;text 

komentáře] 

[návěští:] DW 
konstanta nebo výčet konstant (16-

bitů) 

[;text 

komentáře] 

   Tyto pseudoinstrukce slouží k uchování konstant v programové paměti. 

Konstant může být zapsáno i více, musí být od sebe odděleny čárkami. 

Konstantami mohou být čísla, aritmetické výrazy, hodnoty symb.jmen a 

ASCII znaky. U DB jsou konstanty 8-bitové, u DW jsou 16-bitové. ASCII 

znaky musí být zapsány mezi uvozovkami. Nejlépe bude ukázat si 

možnosti konstant na příkladech: 

Příklad: 

STOVKA    EQU  100 

DEFINICE: DB   127,13,54,0 ; čísla 

 DB   3*3,2*16 ; aritm.výrazy 

  DB   STOVKA ; hodnoty symbolických jmen  

       DB   '(c) Copyright, 2001' ; ASCII znaky 

       DB   2*8,'MPG',2*16,'abc' ; vše je možné kombinovat 

TISIC     EQU  1000 

DEFINICE: DW   12700,13,540,0 ;čísla 

 DW   3*328,2*165  ; aritm.výrazy 

  DW   TISIC   ; hodnoty symb.jmen (jsou-li definovány) 
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 DW   'Co','py','ri','gh','t,',' 2','00','1'  ; ASCII znaky 

 DW   3*328,'AB',2*16,'cd'     ; vše je možné kombinovat 

   U pseudoinstrukce DW je narozdíl od DB možné do uvozovek zapsat 

společně max. 2 ASCII znaky. První znak je umístěn ve vyšším bytu, 

druhý znak v nižším bytu. Pokud je v uvozovkách zapsán jen 1 znak, do 

vyššího bytu 16-bitového slova budou zapsány nuly. 

V případě, že použijeme před pseudoinstrukcí DW návěští, bude návěští 

ukazovat na vyšší byte první zapsané konstanty.  

INCLUDE 

1 2 3 4 

[návěští:] INCLUDE  (soubor) [;text komentáře] 

Pseudoinstrukce INCLUDE umožňuje zahrnout do programu, ve kterém je 

uvedena, zdrojový text programu uložený v jiném souboru. V cílovém 

textu dojde k nahrazení pseudoinstrukce INCLUDE obsahem souboru, 

který je uveden jako parametr. Soubor musí existovat, jinak je hlášena 

chyba. 

Vícenásobné vnoření není dovoleno, avšak pseudoinstrukce INCLUDE 

může být použita na více místech v jednom programu. 

 USING 

1 2 3 4 

[návěští:] USING výraz [;text komentáře] 

  Pseudoinstrukce definuje použití příslušné banky registrů od místa svého 

výskytu. Výraz po vyhodnocení musí nabývat hodnot z intervalu 0 až 3. 

Při zpracování instrukcí, které pracují s registry R0 až R7, je při překladu 

zohledněna zvolená banka registrů tehdy, je-li na místě registrů v 

instrukci uveden operand ARx (Absolute Register), kde x je číslo registru 0 

až 7. V takovém případě přeloží překladač instrukci, jakoby byla použita 

instrukce s přímou adresou. Implicitně je zvolena banka 0. 
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Příklad:   

MOV AR0,#1  ; vloží hodnotu 1 do R0 implicitně nastavené banky 0 

USING 1  ; definuje použití banky 1 pro instrukce ARx 

MOV AR0,#2  ; vloží hodnotu 2 do R0 předcházejícím 

 ; příkazem nastavené banky 1 

MOV R1,#9  ; vloží hodnotu 9 do R1 banky 0 

 

Instrukční soubor 8051 

Instrukční soubor 8051 má celkem 111 instrukcí:  

 49 jednoslabikových 

 45 dvouslabikových  

 17 tříslabikových.  

Každá instrukce má pole operačního kódu (zkratka anglického vyjádření 

činnosti instrukce), za kterým následuje pole operandů, zpravidla ve tvaru 

"cílový operand, zdrojový operand"). Pole operandů určuje použitý typ dat 

a způsob (nebo způsoby) adresování. 

Soubor instrukcí obvodů 8051 je možné rozdělit do čtyř funkčních skupin: 

 přesuny dat 

 aritmetické operace 

 logické operace 

 operace pro předání řízení (skoky, větvení programu) 
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