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11. Manažérske zhrnutie:   
 

 krátka anotácia: 

  

Za účelom rozvíjania odborných zručností a kompetencií v oblasti informačných 

technológií sme sa stretli na pedagogickom klube informatikov, kde sme sa oboznámili 

s  témou z oblasti programovania mikrokontrolerov, ktoré sa na našej škole vyučuje vo 

v študijnom odbore – mechatronika v rôznom rozsahu. 

 kľúčové slová  - mikrokontroler 8051, MCU 8051 IDE 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny: 

 

                  Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava simulačného programu MCU 8051 IDE 

 

 Prezentácia: 

 

Hlavným cieľom je zoznámenie s simulačným programom MCU 8051 IDE.  

 

     Postup: 

 

 

 



Vysvetlenie práce v simulátore, nastavenia, výber mikrokontroléra, spustenie programu, krokovanie 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrukčná sada mikrokontrolera 8051 

Čo je to Asembler alebo Jazyk symbolických adries (JSA).  

Zadávanie a zobrazovanie čísel. Tvar čísla binárny (b), dekadický, hexadecimálny (h) 

Ako pracuje  inštrukcia MOV- presun údajov (priamej hodnoty): 

do registra MOV A,#DATA (mov a,#11111111b)  

do pamäťovej bunky MOV DIRECT,#DATA 

Cvičenie na úlohy z asembléru v MCU 8051 

Komplexný príklad : Simulácia stlačeného (nestlačeného) tlačítka a zmena stavu LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

V ďalšom kurze si ukážeme ďalšie možnosti využitia simulátora MCU 8051 IDE pri 

programovaní mikrokontrolérov použitie ďalšieho virtuálneho hardware, čo  môžeme 

využiť aj pri vyučovaní v iných študijných odborov.  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 


