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Čítače/časovače mikrořadiče 8051 

Čítače a časovače tvoří nepostradatelnou součást mikropočítače. Funkce čítače/časovače je 

zde stejná jako u jiných zařízení číslicové techniky: 

 čítač spravuje určité paměťové místo, ke kterému přičítá jedničku na základě zjištění 

náběžné nebo sestupné hrany sledovaného signálu. Sledovaným signálem je u čítače 

nějaký vnější signál, např. výstupní signál z indukčního nebo fotoelektrického čidla.  

 Časovač také spravuje určité paměťové místo, ke kterému přičítá jedničku, funguje 

také jako čítač, ale na rozdíl od čítače je zde sledovaným signálem vnitřní signál se 

známým průběhem a konstantní frekvencí - tzv. hodinový signál. Časovač se používá 

k vytvoření určitého časového intervalu, nejčastěji ve funkci zpoždění. 

Mikropočítač 8051 má dva na sobě nezávislé 16-bitové čítače/časovače (č/č). Každý z nich 

může pracovat jako čítač nebo časovač, nebo mohou oba pracovat jako čítače nebo oba jako 

časovače.  

Oba čítače/časovače (č/č 0 a č/č 1) pracují jako vzestupné, tzn. obsah paměťového místa, 

které spravují, se vždy inkrementuje (zvětšuje o 1).  

Paměťovým místem je zde registr TH0,TL0 pro č/č 0 a TH1,TL1 pro č/č 1. TH představuje vyšší 

byte a TL nižší byte (slabiku, tj. 8 bitů), z celkového 16-bitového obsahu čítače/časovače.  

THx TLx 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

8 bitů 8 bitů 

16 bitů 
 

Pokud č/č pracuje jako čítač, pak se během každého strojového cyklu provádí vzorkování 

vstupů T0 a T1 (T0 je pro č/č 0, T1 je pro č/č 1). Je-li zjištěna v jednom cyklu hodnota na 

vstupu jako log.1 a v dalším cyklu jako log.0 (tedy sestupná hrana), pak se k obsahu 

příslušného čítače (registru) přičte jednička. Protože zjištění změny na vstupech 

mikropočítače T0 a T1 trvá 2 strojové cykly, je při použití 12MHz krystalu maximální vstupní 

frekvence čítaného signálu 0,5MHz. Minimální frekvence čítaného signálu není omezena. 

Pokud je nastavena funkce č/č jako časovač, je zdrojem čítaného signálu vnitřní oscilátor 

mikropočítače. Jednička se pak k obsahu registru TH a TL příslušného časovače přičítá za 

každý strojový cyklus, který je tvořen 12 periodami oscilátoru. Z toho tedy vyplývá vstupní 

frekvence časovače 1 MHz při 12 MHz krystalu. 

Konfiguraci čítačů/časovačů provádíme nastavením SFR registru TMOD, 

řízení čítačů/časovačů provádíme nastavením SFR registru TCON. 
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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) 

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 

 00 – mód 0: 13-bit časovač/čítač (THxTLx), TLx je 5-bitový dělič 

 01 – mód 1: 16-bit časovač/čítač (THxTLx) bez děliče 

 10 – mód 2: 8-bit časovač/čítač (THx) s automatickým přednastavením (TLx) 

 11 – mód 3: TIMER 0 - TL0 je 8-bit Č/Č chovající se podle nast. 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 

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

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

IT1, IT0 Řídící bit přerušení 1 / 0  (nastavuje se programem) 

 (ITx = 1, reaguje na náběžnou hranu, ITx = 0, reaguje na úroveň 0)  

 

Čítače/časovače mohou pracovat ve čtyřech modech, podle nastavení řídících bitů M0 a M1 

v registru TMOD: 

mód 0: 13-bitový časovač/čítač  

mód 1: 16-bitový časovač/čítač  

mód 2: 8-bitový časovač/čítač s automatickým přednastavením  

mód 3: 8-bitový, pouze č/č 0, specifická funkce. 

http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/homes/hrdlimi/ta/aup/8051.html#sfr
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Zpoždění s časovačem 

Pro realizaci časových zpoždění tedy budeme využívat funkci časovače, nejvýhodnější je 

použít mód 1, který nabízí největší rozsah nastavení časů. V módu 1 pracuje časovač jako 16 

bitový, využívají se tedy všechny bity osmibitových registrů TL0 a TH0 (pro č/č 0) resp. TL1 a 

TH1 (pro č/č 1). Je-li časovač spuštěn, potom během každého strojového cyklu je obsah 

těchto registrů zvětšen o jedničku bez ohledu na probíhající instrukce programu. Pokud 

dojde k přetečení obsahu časovače (přechod ze samých jedniček na samé nuly), nastaví se 

příslušný příznakový bit TF0 nebo TF1 v registru TCON, který můžeme využít jako zdroj 

přerušení mikroprocesoru. Vstup čítaného signálu do č/č je povolen tehdy, je-li TRn=1 (č/č je 

spuštěn) a současně s ním je GATE=0 nebo INTn=1 

Jakmile časovač v módu 1 spustíme, během každého strojového cyklu (tedy každou jednu 

mikrosekundu) se zvětší obsah 16 bitového pracovního registru (tvořený osmibitovými 

registry THn a TLn) o jedničku. Po 65536 (216 = 65536) strojových cyklech , tedy 65536 µs 

dojde k přetečení pracovního registru a jeho vynulování, což je indikováno nastavením bitu 

TFn na 1.  

Abychom mohli časovačem realizovat i časy kratší než 65536 µs, je třeba před spuštěním 

časovače nastavit tzv. předvolbu, tedy obsah registrů THn a TLn na hodnotu větší než 0 (v 

rozsahu 0 až 65535). Časovač potom bude přičítat jedničku k této nové hodnotě, a čím větší 

číslo jako předvolbu použijeme, tím dříve dojde k přetečení registrů.  

Pro dosažení časů delších než 65536 µs je možné zpoždění několikrát opakovat, např. 

zpoždění s časem 300 ms = 300 000 µs lze realizovat jako 5 x 60 000 µs. 

Při realizaci zpoždění s časovačem je třeba provést tyto kroky: 

1. nastavení módu 1 

2. nastavení předvolby 

3. spuštění časovače (TRn=1) 

4. kontrola přetečení (TFn=1?) 

5. vynulování bitu TFn 
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Příklad 1:  

Vytvořte program realizující zpoždění 65536 µs pomocí časovače 0. 

Řešení: zpoždění s časem 65536 µs je možné realizovat jednoduše bez nastavování 

předvolby, protože v módu 1 dojde k přetečení registrů TH0 a TL0 právě po 65536 µs. 

Program tedy bude vypadat takto: 

 

 MOV TMOD, #1 ; nastavení časovače 0 do módu 1 (16 bitový) 

 SETB TR0 ; spuštění časovače 0 – nastavení TR0 na 1 

TEST: JNB TF0, TEST ; test bitu TF0 – po přetečení časovače bude TF0=1 

 CLR TF0 ; nulování bitu TF0 

 

Po spuštění časovače se bude třetí řádek programu opakovat tak dlouho, dokud nebude bit 

TF0=1, což nastane po přetečení registrů TH0 a TL0, tedy právě po 65536 µs. 

Příklad 2:  

Vytvořte program realizující zpoždění 30000 µs pomocí časovače 0. 

Řešení: čas 30000 µs je kratší než maximální čas realizovatelný časovačem v módu 1 (65536 

µs), proto použijeme předvolbu pro nastavení hodnoty v pracovních registrech časovače TH0 

a TL0.  

Hodnotu předvolby vypočítáme jako rozdíl max. čas – požadovaný čas : 

předvolba = 65536 – 30000 = 35536 

hodnota předvolby je však 16 bitové číslo, které nelze přímo uložit do dvou 8 bitových 

registrů. K rozdělení na dolní a horní bajt můžeme využít příkazy: 

 MOV  TH0, #HIGH 35536 

 MOV  TL0, #LOW 35536 

Funkce je stejná, jako bychom hodnotu předvolby převedli z desítkové soustavy do 

šestnáctkové 35536 D = 8AD0 H a horní bajt (číslo 8A H) uložili do registru TH0 a dolní bajt 

(číslo D0 H) uložili do registru TL0: 

 MOV  TH0, #8A H 

 MOV  TL0, #0D0 H ; nula musí být použita před šestnáctkovým číslem, které  

začíná písmenem 
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Program pro zpoždění 30000 µs tedy bude vypadat takto: 

 

 MOV TMOD, #1 ; nastavení časovače 0 do módu 1 (16 bitový) 

 MOV  TH0, #HIGH 35536 ; nastavení předvolby  

 MOV  TL0, #LOW 35536 ; nastavení předvolby 

 SETB TR0 ; spuštění časovače 0 – nastavení TR0 na 1 

TEST: JNB TF0, TEST ; test bitu TF0 – po přetečení časovače bude TF0=1 

 CLR TF0 ; nulování bitu TF0 

Příklad 3:  

Vytvořte program realizující blikání LED všech diod na portu P1 s časem 600ms. Zpoždění 600 

ms realizujte podprogramem s využitím časovače 0. 

Řešení: 

čas 600 ms = 600 000 µs je delší než maximální čas realizovatelný časovačem v módu 1 

(65536 µs), proto musíme několikrát opakovat zpoždění s takovým časem, který je 

časovačem realizovatelný. Nabízí se 10 x opakovat zpoždění 60 000 µs. 

Pro zpoždění 60 000 µs vypočítáme hodnotu předvolby: 

předvolba = 65536 – 60000 = 5536 

 

Program tedy bude vypadat takto: 

 ORG 0 

START: MOV P1,#0 ; rozsvítí všechny LED na P1 

 ACALL CAS600 ; volání podprogramu CAS600 

 MOV P1,#0FFH ; zhasne všechny LED na P1 

 ACALL CAS600 ; volání podprogramu CAS600 

 SJMP START ; nepodmíněný skok na START 

 

CAS600: MOV TMOD, #1 ; nastavení časovače 0 do módu 1 (16 bitový) 

 MOV R7, #10 ; nastavení počtu opakování 

ZNOVU: MOV  TH0, #HIGH 5536 ; nastavení předvolby  

 MOV  TL0, #LOW 5536 ; nastavení předvolby 
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 SETB TR0 ; spuštění časovače 0 – nastavení TR0 na 1 

TEST: JNB TF0, TEST ; test bitu TF0 – po přetečení časovače bude TF0=1 

 CLR TF0 ; nulování bitu TF0 

 DJNZ R0, ZNOVU ; opakování  

 RET ; návrat z podprogramu 

 

 

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 0,25 s a liché 0,06 s. Využijte 

instrukci MOV. 

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

(negace). 

Časové zpoždění realizujte podprogramem s využitím časovače 0. 

 

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 0,05 s a liché 0,15 s. Využijte 

instrukci MOV. 

2. střídavé blikání sudých a lichých LED diod v intervalu 1,5 s. Využijte instrukci CPL A 

(negace). 

Časové zpoždění realizujte podprogramem s využitím časovače 0. 

 

Použité zdroje 

 SKALICKÝ, Petr. Mikroprocesory řady 8051. Praha: BEN - technická literatura, 1998, 

ISBN 80-86059-39-2. 

 AUTOR NEUVEDEN. Popis mikroprocesoru 8051 [online]. [cit. 20.9.2012]. Dostupný na 

WWW: http://www.dhservis.cz/citace.htm 

 


