
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  VY_32_inovace_02_ ACO_1_MIT_12_ovládání modulu LED 

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

Autor  Ing. Michal RUDOLF 

Tematický celek  Mikroprocesorová technika (MIT) 

Ročník  3. 

Datum tvorby  říjen 2012 

Anotace  
Podrobný popis zapojení a ovládání modulu s LED diodami pro 
výukový systém s mikrořadičem řady 8051 

Metodický pokyn  

Tento materiál slouží jako pracovní listy k laboratorním úlohám 
i pro 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 5 

Programové ovládání v/v portů,  
ovládání modulu LED 

K vstupně výstupnímu portu mikrořadiče jsou LED diody na modulu LED 

diod připojeny přes budič sběrnice 74245, který umožňuje připojit 

periferie s větším odběrem proudu než je maximální výstupní proud 

mikrořadiče (1,6 mA). Proud každou LED diodou je omezen rezistorem 

180 Ω na přibližně 20 mA. 

Schéma zapojení modulu s LED diodami: 

 

Ze schématu zapojení je zřejmé, že LED diody budou svítit, pokud bude 

na příslušném bitu na v/v portu log. 0. Nastavením bitu na hodnotu log. 1 

LED svítit nebude. 

Jednotlivé bity portu můžeme nastavovat a nulovat například pomocí 

instrukcí SETB a CLR, všech 8 bitů jednoho portu můžeme nastavit na 

požadovanou hodnotu pomocí instrukce MOV. 

Příklad 1:  

Nastavte všechny bity portu P3 na 1, dále nultý a první bit portu P1 na 1 a 

vynulujte sedmý bit portu P1. 

MOV  P3, #11111111B  

SETB  P1.0 

SETB  P1.1 

CLR  P1.7  
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Abychom mohli změny na portech po provedení jednotlivých instrukcí 

sledovat, je třeba do programu vložit určité zpoždění.  

Můžeme využít již vytvořené podprogramy v souboru DELAY.INC, který je 

součástí vývojového prostředí. K dispozici jsou tyto podprogramy s časy 

zpoždění: 

DEL1MS 1ms 

DEL100 100ms 

DEL200 200ms 

DEL400 400ms 

DEL800 800ms 

DEL1S 1s 

Volání podprogramu se prování instrukcí ACALL s uvedením názvu 

podprogramu, např. ACALL  DEL400. Pokud daný podprogram není 

součástí aktuálního souboru s  programem, ale je umístěn v jiném 

souboru, je třeba na konci programu pomocí pseudoinstrukce INCLUDE 

(DELAY.INC) zahrnout do programu zdrojový text uložený v jiném 

souboru. 

Příklad 2:  

Vytvořte program, který na modulu LED diod na portu P1 zajistí střídavé 

blikání sudých a lichých LED diod, sudé svítí 0,2s a liché 0,4s. 

Řešení: rozsvícení a zhasnutí LED diod zajistíme uložením hodnoty log. 0 

nebo 1 na příslušné bity portu P1 instrukcí MOV. Pro zpoždění 0,2s a 0,4s 

využijeme podprogramy DEL200 a DEL400. Aby se program stále 

opakoval, je na konci nepodmíněný skok na návěští START.  

 

 ORG 0 

START:  MOV  P1, #10101010B ; rozsvítí sudé LED 

 ACALL DEL200 ; volá zpoždění 200ms 

 MOV  P1, #01010101B ; rozsvítí liché LED 

 ACALL DEL400 ; volá zpoždění 400ms 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 INCLUDE (DELAY.INC) ; vložení souboru se zpožděním 

 END 
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Vyzkoušejte následující modifikace: 

 Střídavé blikání dolních a horních 4 LED. LED diody na bitech 0-3 

budou svítit 200ms a na bitech 4-7 budou svítit 1s. 

 Postupné rozsvícení a zhasnutí dvojic LED diod na 100 ms. 

 Další kombinace svítících a nesvítících LED diod v různých časových 

intervalech. 

 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 1: 

Zrealizujte program, který na modulu LED diod na portu P1 provede: 

1. střídavé blikání sudých a lichých LED diod, sudé svítí 0,8s a liché 

0,4s. Využijte instrukci MOV. 

2. střídavé blikání sudých a lichých LED diod v intervalu 0,5s. Využijte 

instrukci CPL A (negace). 

3. Rozsvítí LED diody na bitech 4-7 na dobu 1 s a potom svítící LED 

diody posunuje vpravo v intervalu 400 ms. 

4. Bude postupně rozsvěcovat dvojice LED diod od středu směrem ke 

krajům, interval přepínání je 200 ms. Potom všechny diody na 1,4s 

zhasnou a program se opakuje. 

Ve třetím  programu použijte instrukce RL nebo RR, ve čtvrtém SETB bit 

nebo CLR bit. 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 2: 

Zrealizujte program, který na modulu LED diod na portu P1 provede: 

1. střídavé blikání sudých a lichých LED diod, sudé svítí 0,4s a liché 1s. 

Využijte instrukci MOV.  

2. střídavé blikání sudých a lichých LED diod v intervalu 0,3s. Využijte 

instrukci CPL A (negace). 

3. Rozsvítí LED diody na bitech 1-4 na dobu 1 s a potom svítící LED 

diody posunuje vlevo v intervalu 200 ms. 

4. Bude postupně rozsvěcovat dvojice LED diod od středu směrem ke 

krajům, interval přepínání je 400 ms. Potom všechny diody na 2s 

zhasnou a program se opakuje. 
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Ve třetím programu použijte instrukce RL nebo RR, ve čtvrtém SETB bit 

nebo CLR bit. 
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