Váení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, e na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, e ukázka má slouit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, e není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále íøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství BEN  technická literatura

redakce@ben.cz

4
PØÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ
MIKROKONTROLÉRÙ
HC08 NITRON
Jazyky symbolických adres patøí mezi nejstarí programovací jazyky, se kterými
se setkáváme ji u poèítaèù první generace, tedy ji pøed nìkolika desítkami let.
Døíve, ne se u poèítaèù objevily, programovalo se pøímo ve strojovém kódu, tj.
vìtinou v binární, oktalové nebo hexadecimální reprezentaci instrukcí poèítaèe.
Vechny objekty, s nimi poèítaè pracoval, byly pochopitelnì oznaèovány pouze
èíselnì. Napø. naplnìní støadaèe konstantou (pro znalé, napø. LDA #$14) má ve
strojovém jazyce mikrokontroléru HC08 tvar:
1010 0101 0001 0100
Je zøejmé, e programování ve strojovém jazyce je obtíné a nepøehledné a mohlo
vyhovovat jen v úplných zaèátcích, kdy programy byly krátké a jednoduché.
Se zdokonalováním technického vybavení rostly nároky na programy a programování ve strojovém jazyce zaèalo být neúnosné. Brzy se vak zjistilo, e pracnost
programování lze znaènì sníit, zruíme-li nutnost oznaèovat objekty v instrukcích
èíselnì (vyhovuje stroji) a zavedeme-li symbolické oznaèování objektù (vyhovuje
èlovìku) s tím, e vazbu symbolù na jejich èíselné vyjádøení nebude provádìt programátor, ale zajistí ji specializovaný program  pøekladaè. Tak vznikly jazyky
symbolických adres, v nich se mohly operaèní znaky instrukcí a jejich operandy
oznaèovat symboly, a pøekladaèe jazykù symbolických adres (assemblery), které
pøekládaly symbolický jazyk do strojového jazyka.
V dalím vývoji byly do jazykù symbolických adres doplòovány nové prostøedky
(napø. makrojazyk, makra), pøièem vývoj byl obvykle spjat s rozíøením symbolických objektù. Makrojazyk je napø. zaloen na monosti pojmenovat posloupnost
instrukcí, bez makrojazyka bylo moné pojmenovávat pouze objekty v instrukcích.
Brzy se ukázalo, e programátorovi lze práci jetì více usnadnit, zbavíme-li závislosti na instrukèní síti poèítaèe, se kterou byl spjat i pøi programování v jazyce
symbolických adres. Objevily se proto jazyky nezávislé na poèítaèi, které jsou navreny tak, aby programátor instrukèní èást poèítaèe vùbec nemusel znát. Jazyky
symbolických adres vak nebyly zcela nahrazeny, nebo stále existují úlohy, které
ve vyích programovacích jazycích nelze vyøeit. Pøi programování v jazyce symbolických adres se toti dostáváme do nejuího styku se systémem, s hardware.
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Velké poèítaèe obvykle øeí úlohy, snadno øeitelné pomocí vyích programovacích jazykù, jednoèipové mikropoèítaèe a mikrokontroléry naopak úlohy, øeitelné
assemblery. Vyí programovací jazyky jsou implementovány øadou výrobcù a pro
mnoho rùzných procesorù pracujících pod rùznými operaèními systémy, èasto pro
urèitý operaèní systém a procesor existuje i dosti velký poèet rùzných pøekladaèù
z tého jazyka. Rùzné verze pøekladaèù tého jazyka se lií rychlostí pøekladu, velikostí a rychlostí výsledného kódu, komfortem vývojového prostøedí, knihovnami
atd. Definice vlastního vyího programovacího jazyka, jeho lexikální symboly, syntaxe, sémantika, je vak èasto dána nìjakou normou, a mezinárodní (napø. ANSI C,
ANSI C++) nebo podnikovou (Java u SUNu). Proto rùzné pøíruèky èi uèebnice napø.
jazyka C, C++, Javy jsou pouitelné pøi práci s rùznými pøekladaèi. Mùeme øíci:
programuji v C++, Javì, Pascalu, SQL, C#. Prohlásit programuji v assembleru ji
není tak jednoznaèné. Z toho, co jsme o assemblerech zatím uvedli, je zøejmé, e
máme mnoho rùzných assemblerù. Jednak rùzné procesory mají rùzné instrukèní
soubory, jednak jsou rozdíly i mezi assemblery pro urèitý konkrétní typ procesoru.
Vdy je nutné prostudovat dokumentaci k pøíslunému assembleru.
My se v této kapitole budeme vìnovat pouze jednomu assembleru a to CASM08W
firmy P&E Microcomputer pro mikrokontroléry øady HC08. Je naprosto odliný od
assemblerù napø. pro 8086 èi x51, ATMEL AVR nebo MICROCHIP PIC. Na druhé
stranì bude mít hodnì spoleèného s assemblery jiných sw firem pro mikrokontroléry HC08, take informace z této kapitoly mùeme s urèitou dávkou opatrnosti pouít
i pøi práci s jinými assemblery pro HC08.
Zmiòovaný assembler je vlastnì jen pøekladaè. Potøebujeme dále jetì nìjaký
editor zdrojových kódù v assembleru a minimálnì jetì software pro programování
HC08. Natìstí firma P&E Microcomputer to ve poskytuje zdarma v prostøedí WinIDE pro 68HC08QT/QY P&E Micro  ICS08 [8]. Tento vývojový software obsahuje
kompletní vývojové prostøedí assembleru pro vechny mikrokontroléry øady HC08.
Kromì editoru a pøekladaèe obsahuje rovnì programátor, simulátor, obvodový simulátor a debugger. Práce s tímto prostøedím je popsána i v èeské pøíruèce Vývojový
kit  JANUS uivatelský manuál, který najdete na CD, stejnì jako instalaèní soubor
k tomuto vývojovému prostøedí. Proto si v této kapitole ukáeme na nìkolika pøíkladech, jak programovat v assembleru a jak pøeloeným programem naprogramovat
mikrokontrolér a tím získat poadovanou aplikaci. V ICS08 mùeme provádìt i simulace
mikrokontroléru s naimi programy, stejnì jako jejich trasování. Postup je dostateènì
vyèerpávajícím zpùsobem popsán v zmiòované pøíruèce.

4.1

První pøíklad  pøepínání LED tlaèítky

Pøíklady programù, které si budeme uvádìt v této kapitole, jsou voleny tak, aby
byly pouitelné i na typ QT, tj. mikrokontrolér s 8 vývody. Kromì dvou pinù pro napájení nám zùstává u jen 6 pinù pro pøístup k tomuto mikrokontroléru, viz té obr. 2.5
z kapitoly 2. Proto mají tyto piny a tøi monosti vyuití. V daný okamik vak mùe
mít urèitý pin jen jendnu z tìchto funkcí. Pokud tedy budeme napø. pouívat vnìjí
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zdroj hodinových pulzù, zmení se nám poèet pinù pro vlastní aplikaci. Proto budeme ve vech pøíkladech pouívat vnitøní oscilátor. Jeho výrobní pøesnost kmitoètu je
±25 %. Oscilátor lze ale jemnì doladit pomocí kalibraèního registru OSCTRIM. Hodnota kalibraèní konstanty je hrubì zmìøena ve výrobì a pro pøesnost pod 5 % ji lze
vyuít. K dispozici je v pamìti FLASH na adrese 0xFFC0. Není vak chránìna proti
vymazání a pøi prvním smazání celé FLASH pamìti se vymae rovnì. Proto pøed
prvním programováním jetì nepouitého èipu, nového mikrokontroléru si tuto
konstantu pøeètìte a zaznamenejte. V prostøedí ICS08 k tomu pouijeme pøíkaz
SM  Show Module a zadáme adresu FFC0 a pøeèteme si obsah pamìti na této
adrese  výe zmínìnou konstantu.
Nyní se ji pustíme do naeho prvního programu. Budeme pøedpokládat zapojení
podle obr. 4.1 (vývojový kit JANUS).

Obr. 4.1
Budeme poadovat, aby výsledná aplikace mìla dva stavy. V jednom stavu bude
svítit jen zelená LEDka, v druhém stavu naopak jen lutá dioda LED. Kadé ze dvou
tlaèítek bude mít pøedìlen jeden stav a po stisknutí toho tlaèítka aplikace pøejde do
tohoto stavu. Pokud v nìm u je, tak dalí stisknutí tlaèítka ji nebude mít ádný vliv.
Hardwarovì bychom mohli takovou aplikaci vytvoøit pomocí èíslicového klopného
obvodu FLIP-FLOP.
Nejprve si ukáeme výsledný zdrojový kód takové aplikace, vysvìtlíme si jeho
funkci i jednotlivé syntaktické konstrukce. Pak si vysvìtlíme, jak k realizaci tohoto
programu vyuít prostøedí ICS08.
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Výsledný kód:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

*******************************************************************
priklad01.ASM - prepinani dvou LEDek pomoci tlacitek
po prekladu dostaneme priklad01.s19 a ten posleme do MC68HC908QT4
Cinnost ukazkoveho programu: na startkitu SK8 JANUS ovladat LED diody
D5 - zluta a D6 - zelena pomoci tlacitek JP4 a JP5
pocatecni stav: D6 - zelena sviti, D5 - zluta nesviti
prepnuti do druheho stavu pomoci JP4, do prvniho pomoci JP5
druhy stav :

D6 - zelena nesviti, D5 - zluta sviti

vstupy: PTA4 - JP4 (leve tl.) - SET, PTA2 - JP5 (prave tl.) - RESET
vystupy: PTA1 - D5 (zluta LED), PTA3 - D6 (zelena LED),
LEDky pri nule sviti, pri jednicce nesviti
*******************************************************************
3.7.2003

RAMStart
RomStart

EQU $0080
EQU $F800

$Include 'NITRON.inc'
org

RamStart

org

RomStart

;- MAIN = hlavni program -----------------------------------------------; vstupni bod programu je v tomto miste
Main:
; inicializace CPU (registers, system configuration atd)
rsp
; stack pointer reset
clra
; akumulator A se vynuluje
clrx
; indexovy rexistr X se vynuluje
mov
#$31,CONFIG1 ; posle $31 do registru CONFIG1
mov
#0,CONFIG2
; IRQ vypnuto, RST vypnuto, OSC je zapnut
; inicializace I/O portu
lda
#$FF

A

; do akumulatoru A posleme $FF
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sta
sta
mov
mov
mov

PTA
PTB
#$0A,DDRA
#0,DDRB
#$14,PTAPUE

;
;
;
;
;

posle obsah akumulatotu do PTA = Portu A
posle $FF do PTB = Portu B
posila $0A do DDRA
posila same nuly do DDRB
posila $14 do PTAPUE

; pocatecni nastaveni stavu LEDek
bset
1,PTA
; nastavi jednicku na bit 1 Portu A
bclr
3,PTA
; vynuluje bit 3 v PTA => D6 sviti
main_loop:
brclr
brclr
bra

; nekonecna smycka
4,PTA,main_set
;
2,PTA,main_reset ;
main_loop
;

main_set:
bclr
bset
bra

1,PTA
3,PTA
main_loop

;
;
;
;

druhy stav
vynuluje bit 1 v PTA => D5 sviti
nastavi bit 3 v PTA => D6 nesviti
skok zpet na main_loop

main_reset:
bset
bclr
bra

1,PTA
3,PTA
main_loop

;
;
;
;

prvni stav
nastavi bit 1 v PTA => D5 nesviti
vynuluje bit 3 v PTA => D6 sviti
skok zpet na main_loop

;- MAIN ---------------------------------------------------------------;- RESET VECTOR -------------------------------------------------------; misto pro vektor reset, popr. i pro vektory preruseni
org
dw

$FFFE
main

; FFFE - Reset Vector

;- RESET VECTOR -------------------------------------------------------Stejnì jako u jiných programovacích jazykù je i u assembleru pro HC08 dobré
doplòovat zdrojový kód poznámkami  komentáøi. Slouí k porozumìní napsaného
kódu, který po nás bude nìkdo i èíst, ale dobrý komentáø dobøe poslouí i autorovi
programu. Po nìkolika mìsících si ji tìko budeme pamatovat, co jsme zamýleli
pøi pouití nìjaké instrukce, rùzné finty, význam registrù atd. Je dobré okomentovat
kadou èást programu, podprogramu, tabulek.
Komentáø zaèíná støedníkem. Ve, co je za ním na stejné øádce bude pøekladaè
ignorovat. V pøípadì potøeby napsat komentáø na nìkolik øádek je tøeba zaèít ka-
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dou øádku støedníkem. Pøekladaè vekeré komentáøe ignoruje, výsledný kód je stejný jako kód, v nìm bychom tyto komentáøe vùbec nemìli. Ve výpise zdrojového
kódu naeho programu jsem tuèným písmem vyznaèil ve, co není komentáø.
První, potøebný kód obsahuje definice konstant, take pøi pøekladu, pokud pøekladaè najde jméno RAMStart, nahradí ho konstantou $0080, obdobnì místo
RomStart pouije $F800. V naich programech budeme pouívat i dalí definice,
jména konstant jako PTA, CONFIG1, DDRA apod. Pokud budeme pouívat stále
tentý typ mikrokontroléru, budou ve vech programech tyto definice stejné. Bylo by
nesmyslné, do kadého naeho programu tyto definice znovu opisovat a navíc by
zdrojový kód byl dlouhý, nepøehledný. Proto jsme tyto definice umístili do zvlátního
souboru Nitron.inc a direktivou pøekladaèe $Include 'NITRON.inc' jsme pøekladaèi sdìlili, e obsah tohoto souboru má pøed pøekladem vloit do tohoto místa.
Dalí direktivy pøekladaèe org RamStart a org RomStart sdìlují pøekladaèi,
kam se má umístit výsledný kód, tj. na kterých adresách bude umístìn program (pamì FLASH) a na kterých data (pamì RAM). Mùete si tyto hodnoty najít na mapì
pamìti mikropoèítaèe na obr. 2.3.
Na konci programu, v místì pro vektory reset a popø. i vektory pøeruení najdeme
jetì jednu direktivu org $FFFE øíkající pøekladaèi, kde bude vstupní bod programu, adresa, z ní bude program spoutìn a dále je pomocí dw main definováno
pojmenování pro toto místo. V zdrojovém kódu pak bude vstupní, startovní, bod
programu pojmenován návìtím Main:.
Na zaèátku programu bude inicializace mikrokontroléru, tj. poèáteèní nastavení ukazatele zásobníku na dno zásobníku pomocí instrukce rsp. Tato instrukce naplní SP
èíslem $00FF (vimnìte si vyjádøení 16bitového èísla v hexaformátu). Pamì RAM naeho mikrokontroléru je alokována v rozmezí adres $0080 a $00FF, take ukazatel se
nastaví na konec RAM. Zásobník se toti bude plnit smìrem k niím adresám.
Dalí instrukce clra a clrx vynulují obsah støadaèe A a index registru X  jednodue naplní tyto registry obsahem $00. Dalí dvì instrukce slouí k nastavení
konfiguraèních registrù CONFIG1 a CONFIG2. Konkrétní hodnoty bitù tìchto i dalích nastavovaných registrù jsou závislé na tom, jakým zpùsobem potøebujeme mít
mikrokontrolér nakonfigurován a význam tìchto bitù najdeme v titìné èi elektronické verzi pøíruèky MC68HC908AY/QT data sheet na CD. V naem konkrétním pøípadì
pomocí instrukce mov #$31,CONFIG1 poleme do registru CONFIG1 hodnotu
$031, tj. 0011 0001. Bit na nulté pozici oznaèené COPD (COP Disable Bit) provádí
zapnutí èi vypnutí bloku COP tj. Watch Dogu  jednièka znamená, e je vyøazen.
Ètvrtý bit, LVIPWRD, mající rovnì úroveò 1 znamená vyøazení LVI a pátý bit
LVIRSTD v jednièce je vyøazení i resetu tohoto modulu. Dalí instrukce pole do
CONFIG2 samé nuly. V dùsledku toho je IRQ vypnuto, RST vypnuto a vnitøní oscilátor je zapnut.
U instrukcí mov si povimneme, e první parametr je zdrojem dat (source), druhý
cílem (destination).
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Následující tøi instrukce
lda
#$FF
sta
PTA
sta
PTB
zpùsobí to, e nejdøíve se pomocí LDA polou do støadaèe samé jednièky a poté se
odtud instrukcemi STA tyto jednièky nakopírují do portù PTA a PTB (do portu PTB
ovem jen u typu QY4).
Dalí instrukce mov #$0A,DDRA pole do registru DDRA hodnotu 0000 1010.
Tento registr urèuje, které bity portu PTA budou vstupní, a které výstupní. Výstupní
budou ty, do kterých jsme poslali jednièky, tj. bit 1 a 3. Máme k nim toti pøipojené
LED diody.
Dalí instrukce mov #$14,PTAPUE posílá do registru PTAPUE hodnotu $14, tj.
jednièky do druhého a ètvrtého bitu. Tím se k tìmto bitùm u portu PTA pøipojí vnitøní
pull-up odpory. K tìmto bitùm jsou pøipojena i obì tlaèítka. Pøes pull-up odpory je
toti na tyto vstupní piny pøivádìna úroveò odpovídající logické jednièce, take stisknutí tlaèítka odpovídá nula.
Dále následuje nastavení poèáteèního stavu
bset
1,PTA
bclr
3,PTA
Význam tìchto instrukcí je ten e, bset nastavuje jednièku, bclr naopak nulu
v bitu, jeho èíslo je uvedeno jako první parametr této instrukce v pamìovém prostoru na adrese, která je druhým parametrem. V naem pøípadì je PTA jméno pro
adresu odpovídající portu PTA  porty jsou toti mapovány do pamìového prostoru. Proto na portu PTA bude na prvním bitu nastavena jednièka, take D5 nebude
svítit, na bitu 3 bude nula, a proto D6 se rozsvítí.
Nyní jsme se dostali a k návìtí main_loop:, není to ádná instrukce, tj. nic
neprovádí. Je to jen oznaèení pro adresu, na ní se nachází následující instrukce, tj.
v naem pøípadì brclr 4,PTA,main_set. Funkce této instrukce je ta, e v pøípadì, kdy 4. bit portu PTA bude nulový (tj. kdy tlaèítko je stisknuté), provede se skok
na adresu odpovídající návìtí main_set a zaènou se provádìt instrukce umístìné
za tímto návìtím. Pokud nebude 4 bit portu PTA nulový, tj. tlaèítko není stisknuté,
skok se neprovede a bude se pokraèovat dalí instrukcí. Její èinnost je naprosto
obdobná, tj. provádí test druhého tlaèítka a v pøípadì jeho stisknutí skok za návìtí
main_reset. Nebude-li ani toto tlaèítko stisknuté, bude se provádìt následující
instrukce, tedy bra main_loop. To ovem není nic jiného, ne skok za návìtí
main_loop. Proto pøi nestisknutých tlaèítkách pobìí program v nekoneèné smyèce.
Pokud bude nìkteré z tlaèítek stisknuté, provede se odpovídající skok a poté
instrukce, nacházející se za návìtím, které bylo cílem skoku. Jsou tam pøedevím
instrukce brset a brclr. Jejich funkci jsme si ji popsali, take víme, e zpùsobí
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rozsvícení jedné a zhasnutí druhé diody LED. Poté se ji provede skok na zaèátek
nekoneèné smyèky, tj. návìtí main_loop. S naimi souèasnými znalostmi jsme si
jistì vimli, e stisk kadého z tlaèítek zpùsobí skok k jiné dvojici instrukcí brset
a brclr, tj. stisk kadého z tlaèítek zpùsobí rozsvícení rùzných LED diod, a pochopitelnì i zhasnutí tìch zbývajících.
Nyní nám zbývá popsat si konkrétní postup pøi vytváøení tohoto programu:
Spustíme prostøedí WinIDE pro 68HC08QT/QY P&E Micro  IC, potom v menu
vybereme File --> NewFile. Otevøe se editaèní okno pojmenované Noname1, do
kterého vloíme zdrojový text naeho programu. Obvyklým postupem File --> SaveFile
uloíme zdrojový text do souboru, který pojmenujeme napø. Priklad1.asm:

Obr. 4.2
. Pøitom ovem v adNyní mùeme spustit pøekladaè kliknutím na ikonku
resáøi, do kterého jsme uloili zdrojový kód musíme mít i soubor s definicemi
NITRON.inc .
Bude-li v naem programu chyba, oznaèí pøekladaè øádek s první chybou vyskytující se ve zdrojovém kódu  viz obr. 4.3.
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Obr. 4.3
Po opravì chyb a následném pøekladu dostaneme jako produkt úspìného pøekladu soubor se stejným jménem, jako je jméno zdrojového souboru. Tento výsledný
soubor bude mít koncovku (extenzi) S19. Obsahuje absolutní kód, tj. pøeloený program do operaèních kódù instrukcí s jejich absolutním umístìním v programové
pamìti. Formát tohoto souboru je popsán v kníce o HC11 [4]. Tento výsledný kód
pouijeme k naprogramování mikrokontroléru. Vývojový kit JANUS nebo obdobný
pøipojíme pomocí sériového kabelu k PC.
Poznámka:
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Po nainstalování P&E vývojového prostøedí je nastaveno, e
jméno výsledného S19 souboru obsahuje ve svém názvu
øetìzec PRJFILE.S19. Radìji toto omezení odstraníme jetì
pøed prvním sputìním programátoru. Provedeme to následujícím zpùsobem:
V menu vybíráme Environment --> SetupEnvironment... .
Objeví se okno, ve kterém vybereme záloku EXE2 (Flash
Programmer)  viz obr. 4.4.
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Obr. 4.4 Okno Enviroment Settings jetì pøed vymazáním hodnoty v poli Options
V tomto oknì v Options vymaeme jeho obsah a potvrdíme OK.
Nyní ji naprogramujeme pamì flash naím programem:
Na startkitu propojíme JP1  na PTA2 je pøiveden signál DTR ze sériového portu
COM poèítaèe PC (pochopitelnì po pøevodu úrovní RS232  TTL v obvodu HIN232).
Dále máme propojeny 1 a 2 na JP2, tj. na PTA5 je pøiveden signál 9,8304 MHz
z vnìjího oscilátoru a jetì je propojen, JP3  PTA0 je tak pøipojen k signálùm
RXout, TXin u HIN232. Pøepínaè SW2 je nestisknut  tj. je navolen MONITOR MODE.
Jetì pro jistotu provedeme reset stisknutím tlaèítka SW1 (na chvíli se tím odpojí
napájení a po jeho opìtném pøipojení se provede reset).
Nyní ji mùeme kliknout na ikonku Flash Programmer

. Objeví se obr. 4.5.

Obr. 4.5
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ádné parametry nevyplòujeme, jen potvrdíme OK. Pøi prvním sputìní programátoru se objeví:

Obr. 4.6
Stiskneme tlaèítko Contact Target with these settings... a poté ji dostaneme:

Obr. 4.7
V nìm vybereme 908_qt4.08P a stiskneme Otevøít. Objeví se okno:
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Obr. 4.8
Pokud budeme Programátor spoutìt pøítì, mìlo by se objevit toto okno okamitì po kliknutí na ikonku Flash Programmer.
Objeví-li se ale okno Attempting to Contact target and pass security, je to
obyèejnì tím, e jsme zapomnìli pøepnout z uivatelského módu do monitor mode.
Bude-li tedy ve v poøádku, spustíme pøíkaz EM Erase module výbìrem v oknì:

Obr. 4.9
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a poté jetì vybereme pøíkaz SS Specify S record a vybereme soubor, jeho obsahem chceme naprogramovat mikrokontrolér:

Obr. 4.10
Potvrdíme Otevøít a v oknì Choose Programming function vybereme pøíkaz
PM Program Module. Úspìné naprogramování mikrokontroléru je potvrzeno výpisy do Status Window.

Obr. 4.11
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Nyní stisknutím SW2 pøepneme do User Mode. Musíme jetì rozpojit JP1  jinak
bude trvale svítit zelená LED D6. Nakonec stiskem SW1 zresetujeme mikrokontrolér
a ten bude vykonávat ná program.
JP2 a JP3 ve vìtinì naich pøíkladù nebudeme pøepínat, tj. budou nastaveny
stejnì v User Mode i v Monitor Mode. Pouze v pøípadì, kdy budeme pouívat A/D
pøevodník a budeme jeho vstup pøipojovat k odporovému trimru R7, budeme v user
mode JP2 pøepínat do polohy spojující pièky 2 a 3.
V popise dalích pøíkladù se budeme zabývat ji jenom popisem zdrojových kódù,
postup programování bude stejný jako u tohoto prvního programu.
Pro jistotu si jetì zopakujeme, e nesmíme zapomínat na pøepínání mezi User
Mode a Monitor Mode, a na spojování a rozpojování JP1.

4.2 Druhý pøíklad  blikaè, pouití podprogramù
V tomto programu se pokusíme naprogramovat blikaè, který bude pracovat tak,
e støídavì bude svítit jedna z diod D4 a D5 v téme zapojení, jako v prvním pøíkladu. Zaèátek programu obsahující inicializaci procesoru a inicializaci portu bude stejný,
jako v pøedchozím. Proto tuto èást pøekopírujeme z pøedchozího pøíkladu. Takto
budeme postupovat i v pøíkladech 3 a 8, take si dále inicializaèní èást nebudeme
popisovat.
Po inicializaci program pobìí v nekoneèné smyèce, tak jak tomu bylo v prvním
programu a stejnì tomu bude i ve vech následujících programech. Stejnì jako
v prvním programu budeme mít mimo nekoneènou smyèku umístìny dva úseky
kódu rovnì oznaèené main_set a main_reset. V tìchto úsecích jsou umístìny
instrukce bset a bclr slouící k nastavení èi vynulování pøísluného bitu v pamìovém prostoru, v naem pøípadì v portu PTA. Porovnáme-li main_set a main_reset
v pøíkladu 2 se stejnì pojmenovanými úseky v pøedchozím pøíkladu 1, vidíme, e
jejich funkce je stejná, tj. pøivést nai aplikaci do jednoho ze dvou stavù. Je zde vak
jeden podstatný rozdíl. V pøíkladu 1 se odskok z hlavní, nekoneèné smyèky do tìchto úsekù programu provedl jen pøi stisknutém tlaèítku a návrat se provedl na
zaèátek nekoneèné smyèky.
V naem druhém pøíkladu se vak poaduje odskok pøi kadém prùchodu nekoneènou smyèkou. Pokud by návrat z tìchto úsekù programu byl na zaèátek
nekoneèné smyèky, nikdy by nedolo k provádìní kódu umístìném v úseku
main_reset, protoe v hlavní smyèce je nejprve umístìn odskok do main_set, tj.
vùbec by nedocházelo ke zmìnì stavù.
K tomu, aby aplikace byla funkèní, a vytvoøili jsme blikaè, je tøeba, aby po návratu
z nìkterého ze zmiòovaných úsekù programu pokraèoval program za tímto úsekem. Docílíme toho tak, e tyto úseky napíeme jako podprogramy. Pro skok do
podprogramu, volání podprogramu, pouijeme instrukci jsr. Návrat z podprogramu na místo následující za místem volání podprogramu provede instrukce rts.
Pokud bychom v pøedchozím pøíkladu nahradili instrukce testující tlaèítka instrukcemi
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