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1. ELŐSZÓ ÉS ARS POETICA 

E tankönyv szerzője jelen fejezet elkezdésének pillanatában 38 éves és 298 napos. 
Történt az, hogy az általános iskola 7. osztályának elvégzése után a nyári szünetben 
szülei beíratták számítógépes TIT-tanfolyamra, ahol a méltán legendává vált 
Commodore számítógépek BASIC nyelvű programozásával ismerkedhetett. 
Délelőttönként. Délutánonként aztán ment a játék, amíg ki nem dobták a csoportot, 
hogy „most már jó lenne haza menni”… 

Innentől kezdve nem volt megállás egy jó darabig. Számítógépes szakkör 
nyolcadikban (BASIC), saját Commodore 64-es (lásd 1.1. ábra) vásárlása Ausztriában, 
az assembly nyelvű programozás elsajátítása, számítógépes szakkör gimnáziumban (ott 
már egy idő után XT és Pascal), végül az akkori Veszprémi Egyetem Műszaki 
Informatika szakja (eljött a C ideje). 

 

1.1. ábra. A legendás Commodore 64, melyen generációk nőttek föl 

A szerző egyetemi tanulmányai után ott maradt az egyetemen, megszerezte a PhD 
fokozatot, tanított a Műszaki Informatika Karon, majd a Mérnöki Kar Fizika és 
Mechatronika Intézetében kötött ki. Ott nagy lelkesedéssel ült be egyik kollégája 
Mikrovezérlők órájára, és roppant mód élvezte, hogy újra assemblyben programozhat és 
sok-sok hardverközeli élménye lehet. Ezt a kurzust később, a kolléga versenyszférába 
történő távozása után legnagyobb örömére meg is örökölte. 2012-ben eljött az idő, hogy 
a TÁMOP pályázatcsalád keretében elektronikus tankönyvet készíthessen a 
mikrovezérlők mechatronikai alkalmazásáról. 
 Egyetemi jegyzetet, tankönyvet írni nem is olyan könnyű. Először a szerzőnek el 
kell döntenie, hogy kikből áll a célcsoport, majd azt, hogy mely konkrét hardveren és 
milyen alkalmazásokon keresztül igyekszik bemutatni a mikrovezérlők programozását. 
Ez a tankönyv ugyanis nem általánosságban kíván foglalkozni a mikrovezérlők 
mechatronikai alkalmazásával, hanem a következő három célkitűzést próbálja 
megvalósítani: 
 Az ADuC 842-es mikrovezérlő lehetőségeinek megismerése. 
 Az assembly nyelv alapjainak elsajátítása. 
 Elemi áramköri kapcsolásokkal egyszerű mechatronikai alkalmazások 

megoldása. 
A fenti három ponthoz kielégítő magyarázat kívánkozik. Vegyük hát őket sorba! 
 A választás azért esett az Analog Devices ADuC 842-es mikrovezérlőjére 
(www.analog.com), mert a Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézetében ilyen 
típusú eszközökkel történt a Mikrovezérlők tárgy oktatása már a szerző csatlakozása 
előtt. A mikrovezérlőkhöz Kántor Zoltán docens úr tervezett univerzálisan használható, 
sok feladat megoldására alkalmas, oktatási célokra remekül használható panelt. Aztán 
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távozott a versenyszférába. 

Előfordulhat, hogy az ADuC 842-es mikrovezérlőt sokan már elavultnak tartják, 
azonban szeretnénk megnyugtatni a kétkedőket: az eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy 
az egyetemi hallgatók megfelelő szakmai ismereteket szerezzenek a mikrovezérlők 
lelkivilágáról. A meglévő „gépparkot” így nagy vétek lenne egyszerűen kihajítani. Az 
elektronikus tankönyv által szolgáltatott „kurzus” elvégezése után bárki könnyedén 
átnyergelhet más típusú mikrovezérlőre. Olyan ez, mintha megfelelő német nyelvtudás 
után arra kényszerülnénk, esetleg önként döntenénk úgy, hogy pár hónapon belül 
értelmesen kommunikáljunk hollandul vagy éppen svédül. Higgyék el, menni fog! 
Ötödannyi erőfeszítéssel, mint az első nyelvnél! 
 Az assembly nyelv emlegetése sokakban kellemetlen érzéseket, lenézést vagy 
éppen pánikreakciót vált ki. Való igaz, céges környezetben ritkán használják; sokkal 
inkább követelik meg a C nyelv vagy további script-nyelvek ismeretét. Ennek nyilván 
megvan a maga oka. A szerző viszont úgy gondolja, hogy ha már egyszer 
mikrovezérlővel fogunk egyszerű kis áramköröket, szenzorokat és léptetőmotort 
működtetni, mindenképpen érdemes az assembly nyelvvel kezdeni. Ezen keresztül 
értjük meg ugyanis igazán a hardverközeli programozás lényegét, és élhetjük át azt az 
élményt, amikor jóformán két ujjunk közé csippenthetjük a biteket. Természetesen 
könnyen belefuthatunk olyan probléma, melynek megoldása sokkal kényelmesebb C 
nyelven írt programmal, de a mikrovezérlőkkel történő ismerkedésnél maradunk az 
assemblyvel nyelvnél. 
 A mikrovezérlő mechatronikai alkalmazásához külső áramkörökre lesz szükség. 
Ebben a tananyagban nem tárgyalunk bonyolult „pókhálókat”, az áramkörök egészen 
csekély villamosságtani, elektronikai ismeretek alapján könnyen átláthatók lesznek, 
működésük könnyen megérthető lesz. 
 A tankönyv természetesen nem lesz teljes. Egyetlen számítástechnikai jegyzet 
vagy könyv sem lehet teljes. Viszont törekedni fogunk arra, hogy az ADuC 842-es 
mikrovezérlő csaknem valamennyi utasítását, címzésmódját használjuk, ill. 
lehetőségeinek nagyjából a felére működő programot, alkalmazást ismertessünk. A 
tananyag felépítése iteratív jellegű lesz. Ez azt jelenti, hogy nem kimerítő módon 
ismertetünk egy-egy témakört (pl. portokat, megszakításokat vagy időzítőket), hanem 
mindig csak olyan mértékben, ahogyan azt az adott rész megkívánja. Aztán a következő 
feladatnál mélyebben. Aztán még mélyebben… 

Lassan az előszó végéhez érünk. A szerző szeretne méltó emléket állítani néhány 
szakkönyvnek (lásd 1.2. ábra), melyek nélkül nem sokra ment volna a jó öreg 
Commodore 64-es programozásával és a nagyon egyszerű, LED-ek villogtatására 
alkalmas külső áramkör barkácsolásával gimnazista korában. Ezek a könyvek, 
felépítésük, egyes részeik példaként állnak a szerző előtt. A mai kor hallgatói már nem 
biztos, hogy fölismerik őket, de idősebb családtagjaik, barátaik között bizonyára 
akadnak ilyenek. 
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1.2. ábra. A Commodore 64-hez kapható, a szerző pályafutásában meghatározó szerepet játszó 
igényes tankönyvek és szakkönyvek 

A szerző őszintén reméli, hogy elektronikus tankönyvét érdeklődéssel és haszonnal 
fogják forgatni (görgetni) mechatronikus hallgatók, villamosmérnök hallgatók, 
informatikus hallgatók, de akár érdeklődő középiskolások is. 
 Ez a tankönyv nem szakkönyv. Nem szakembereknek készült. Egyetemi 
hallgatóknak készült, akik a tankönyvben leírtak elsajátítása után jó eséllyel a 
szakember-jelölt szinten találják majd magukat. És ha lesz hozzá erejük és kitartásuk, 
akkor nem is olyan sokkal később igazi szakemberek lesznek. 
 
 

Jó tanulást, programozást, áramkörépítést és még 
több önálló, megvalósított ötletet kívánva: 

 
 

 
Kránicz Balázs 

szerző 
Veszprém, 2013 áprilisa 
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2. ISMERKEDÉS AZ ASSEMBLY PROGRAMOZÁSI NYELVVEL 

2.1 Az assembly nyelvről általában 

Számítógépek programozására számos programnyelvet fejlesztettek ki a hőskor óta. A 
legalacsonyabb szintű programozási nyelv a gépi kód. Ez a nyelv a programot alkotó 
bináris utasítások, azaz puszta számértékek sorozatából áll. A gépi kódban való 
programozás meglehetősen nehézkes lenne (a hőskorban viszont egy ideig ténylegesen 
így csinálták), ezért egy-egy rövidítést, úgynevezett mnemonikot rendelnek minden 
egyes utasításhoz. A mnemonik általában az utasítás jelentését leíró tömör, többnyire 
angol kifejezésből alkotott betűszó. Ezeket a mnemonikokat önmagukban szokás 
assembly utasításoknak nevezni. Az ADuC 842-es mikrovezérlő 8052-es típusú 
magjának készletéből néhány utasítást az I mutat be, melyben a hexadecimális számokat 
a szám után írt h-val jelöljük. 

I. TÁBLÁZAT:A 8051/8052-ES PROCESSZORMAG NÉHÁNY GÉPI KÓDÚ UTASÍTÁSA, 
MNEMONIKJA ÉS ANNAK JELENTÉSE. 

Gépi 
kód 

Assembly 
mnemonik 

Angol kifejezés Magyar jelentés 

14h DEC A Decrement 
Accumulator 

Az akkumulátor értékének 
csökkentése eggyel. 

74h MOV A,#data Move Data to 
Accumulator 

A data értékű adatbájt 
(be)mozgatása az akkumulátorba. 

23h RL A Rotate 
Accumulator Left 

Az akkumulátor elforgatása egy 
bittel balra. 

 
Az I alapján magától értetődő, hogy assembly nyelven könnyebb programozni, mint 
gépi kódban. Gépi kódban ugyanis ténylegesen puszta számokat kellene írogatnunk 
egymás után program gyanánt. A két kifejezést egyébként érdekes módon sokszor sok 
helyen összekeverik. Ügyeljünk tehát a helyes megnevezésre; mi assembly nyelven 
fogunk programokat írni. 
 A fentiek után bárki megkérdezheti, hogy hogyan lesz az assembly utasításokból 
ténylegesen gépi kód, amit már meg lehet etetni a processzorral. Nos, erre való a 
fordítóprogram, azaz az assembler. Az assembler ténylegesen gépi kódot állít elő, amit 
aztán alkalmas letöltőprogrammal rátölthetünk a mikrovezérlőre, és futtathatjuk azt. Így 
kel tehát életre az assembly nyelven írt programunk. 
 Az assembly nyelvű programozásról azt lehet mondani, hogy olyan ez, mint 
amikor egy házat az utolsó tégláig és csavarig mi állítunk össze, míg magas szintű 
programozási nyelveknél készen kapjuk a falakat, esetleg az egész helyiségeket. Az 
assembly nyelvvel bármelyik memóriacímet elérhetjük, és kizárólag tőlünk függ, hogy 
annak tartalmát miként értelmezzük, mire használjuk. Nincsenek tehát különféle 
változótípusaink, egyáltalán változóink sincsenek, csak memóriarekeszeink. Ez furcsán 
hangozhat annak, aki már tanult valamilyen magas szintű programozási nyelvet 
(BASIC, PASCAL, C), de ez az igazság. Mindenesetre ettől nem kell megijedni, 
assembly nyelven is minden megoldható, és bizonyos problémakörre, mint például 
erősen hardverközeli ügyek kezelésére sokszor alkalmasabb, mint a magas szintű 
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nyelvek. 

2.2 Memória 

Azt a hardverelemet vagy modult, amely képes adatok tárolására, memóriának 
nevezzük. Tulajdonképpen akár egyetlen kondenzátort is memóriának nevezhetünk egy 
áramkörben, hiszen tárolóról van szó. A digitális számítástechnika világában ennél 
persze sokkal többre van szükség. Ebben az esetben memóriának azt a hardveregységet 
nevezzük, amelyik többnyire azonos méretű, digitális információegységeket képes 
rendezett módon tárolni. A legegyszerűbb esetben ez az információegység egy bájt, ami 
nyolc bitből áll. A memóriaegység méretét a szerint adjuk meg, hogy az hány darabot 
képes tárolni a választott információegységből, jelen esetben a bájtból. A 
memóriaegységeket általában úgy tervezik, hogy a teljes méret a kettő valamely 
hatványával egyezzen meg. A memória méretének megadásakor az SI-prefixumokat 
használják, ami persze nem teljesen korrekt, hiszen például az 1 kilobájt a 
számítástechnikában szigorúan 1 024 bájtot jelent, a kilo (k) SI-prefixum viszont 
103 = 1 000-rel egyenlő. Volt próbálkozás ide passzoló prefixumok bevezetésére (kibi = 
210 = 1 024, mebi = 220 = 1 048 576, gibi = 230 stb.), csak ez valamiért egyelőre nem 
tudott elterjedni. 
 A memória rendezett mivolta azt jelenti, hogy a memóriarekeszek egyértelműen 
azonosíthatók; többnyire sorszám alapján. Ezt a sorszámot hívjuk egyszerűen 
memóriacímnek. Általános iskolás szakkörökön ezt a megszámozott fiókok 
metaforájával szokták szemléltetni, és valljuk be; ez a szép analógia egyetemi szinten is 
kifogástalanul megállja a helyét. 
 Az ADuC mikrovezérlők memóriaszervezése egészen sajátos. Ennek tárgyalása az 
iteratív felépítésünknek megfelelően a későbbi fejezetekben történik. Ha már a 
memóriáknál tartunk, említsük meg, hogy két sajátos memóriafelépítés terjedt el a 
számítástechnikában. Az egyiket Neumann-architektúrának hívják a Magyarországon 
született, zsidó származású, elképesztően briliáns elméjű matematikus tiszteletére. 
Ennél az architektúránál közös memóriában tároljuk a programkódot és az adatokat is. 
Így tehát egy kód minden további nélkül átírhatja saját magát. A másik típus a Harvard-
architektúra. Ennél az architektúránál külön memória szolgál a programkód és az adatok 
tárolására. A mikrovezérlőknél sokkal inkább ez utóbbi megoldás terjedt el. Ilyen a 
miénk is. 

2.3 Regiszterek 

Az assembly nyelvről szóló általános leírásban azt a hasonlatot használtuk, hogy olyan 
ez, mintha az utolsó tégláig és csavarig mi magunk raknánk össze egy házat. Ehhez 
nyilván kell betonkeverő, talicska, vakolókanál, kalapács és még sok minden más. 
Bármilyen alacsony szintű program végrehajtásánál is segédeszközökre van 
szükségünk, hiszen magával az assembly nyelvvel önmagában nem tudnánk mivel 
műveleteket végrehajtani. Ezek a segédeszközök a mikroprocesszoroknál elsősorban a 
memóriarekeszek, a regiszterek és a jelzőbitek vagy flag-ek. Ez utóbbiakról később 
lesz majd szó. 
 A memóriarekeszek közvetlen és gyors elérése az assembly nyelv nagy előnye. 
Egy-egy mikroprocesszor architektúrájánál többféle memóriacímnek lehet kitüntetett 
szerepe, hiszen a memóriarekeszek tartalmával általában kezdeni akarunk valamit; meg 
akarjuk vizsgálni értéküket, logikai vagy algebrai műveletet akarunk végrehajtani 
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rajtuk, el akarjuk menteni tartalmukat stb. Az ilyesféle műveletek megkönnyítésére és a 
lehető leggyorsabb végrehajtására a mikroprocesszorok kitüntetett memóriarekeszekkel 
bírnak; ezek megnevezése a regiszter. 
 Bár ezt a fejezetet még mindig eléggé általános leírásnak szánjuk, a konkrét 
példák bemutatása már a 8051/8052-es processzormag utasításkészletével történik. 
Jegyezzük meg, hogy valamennyi memóriarekesz ill. regiszter egybájtos, azaz értéke a 
legegyszerűbb értelmezés szerint a { } { }255,,1,012,,1,0 8

 =−  halmazból származik. 
Olyan eset azonban előfordulhat, hogy két egybájtos regiszter összetartozik, és inkább 
azt mondjuk, hogy kétbájtos regiszterről van szó. 
 Általánosságban elmondható, hogy a mikroprocesszoroknak van egy elsődleges 
fontosságú regiszterük, amit akkumulátornak hívnak. Az assembly nyelvek erre szinte 
minden esetben az A szimbólummal hivatkoznak. Egyszerűbb mikroprocesszorok 
esetében az akkumulátor mérete mindösszesen egyetlen bájt, azaz nyolc bit. A program 
végrehajtása során jóformán minden számítás és művelet az akkumulátorban történik, és 
ide kerül vissza a számítás vagy művelet végeredménye is. 
 A 8051/8052-es processzormagnak az akkumulátoron kívül van még hét darab 
kiemelt fontosságú regisztere: R0, R1, ..., R7. Ezeket nagyon sok feladatra 
alkalmazhatjuk, ahogy azt majd a későbbiekben látni fogjuk. 

2.4 Közvetlen címzés 

Címzésmódon azt a módot értjük, ahogyan egy memóriarekesz tartalmát elérjük. Az 
assembly nyelveknek minden olyan címzésmódot tartalmazniuk kell, melyekkel még a 
legbonyolultabb probléma is megoldható. Az persze már más kérdés, hogy ez mekkora 
erőfeszítést ill. programbonyolultságot jelent. A gyártók azonban sokszor 
kényelmesebbé teszik a programozó életét, és olyan címzésmódot is megvalósítanak, 
amelyre tulajdonképpen nem is lenne okvetlenül szükség, de felhasználásával számos 
probléma esetleg sokkal gyorsabban és könnyebben oldható meg. 
 Az előző alfejezet után már mutathatunk példát arra az esetre, amikor az 
akkumulátorba egy, a programozó által rögzített értéket, mondjuk 28-at kell betölteni. 
Ehhez megtanuljuk azt az utasítást, amellyel adatokat lehet mozgatni. Ennek 
mnemonikja MOV; a mnemonik pedig az angol Move (mozgat) szóból származik. Az 
utasítás szintaxisánál nagyon fontos, hogy először azt a memóriarekeszt nevezzük meg, 
amelyikbe az adatot mozgatni akarjuk, másodikként pedig azt a memóriarekeszt, 
amelyikből mozgatni akarjuk az adatot. A fenti feladat tehát így oldható meg: 

MOV A,#75 

Ezt a címzésmódot közvetlen címzésnek (angolul Immediate Addressing) nevezzük. 
Azért közvetlen a címzés, mert az akkumulátorba vagy általánosan a kijelölt helyre 
történő adatmozgatáshoz nem kell elérni semmilyen más memóriarekeszt, hiszen az 
adatot közvetlenül mozgatjuk a kijelölt helyre. Ezt mindig a kettős kereszt (#) 
szimbólummal jelöljük. Ezt az assemblernek fel kell ismernie, és helyesen kell 
lefordítania a programkódot. Gépi kódban az utasítást kódoló számérték és a konkrét 
adat egymást követő memóriarekeszekben helyezkedik el, vagyis az adat közvetlenül az 
utasítás kódját követi. 
 Ha már itt tartunk, tanuljuk meg, hogy közvetlen címzéseknél hogyan 
használhatunk bináris, hexadecimális vagy akár karakteres értékmegadást. Az alábbi 
közvetlen címzések mind szinonimák a 8051/8052-es processzormagok assembly 
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nyelven történő programozásához használható assemblereknél: 

MOV A,#75 
MOV A,#04Bh 
MOV A,#01001011b 
MOV A,#’K’ 

Jegyezzük meg a szintaxist! Decimális értéket a felhasznált számjegyek számától 
függetlenül mindenféle egyéb jelölés nélkül írunk a kettős kereszt után. A 
hexadecimális értékek megadása mindig egy 0-val kezdődik, majd az azt követő, 
ténylegesen a hexadecimális számot jelölő két karakter (hexadecimális számjegy) után 
egy h betűt írunk. Bináris értékmegadásnál a nyolc számjegyet (1-et vagy 0-t) egy b 
betű követi. ASCII kód megadásánál pedig nyugodtan használhatjuk magát a karaktert, 
csak tegyük aposztrófok közé! A közvetlen címzés szerencsére az Rn regiszterekre is 
működik: 

MOV Rn,#’K’ 

Itt az n betű indexként értelmezendő, csak a programkódok stílusa szerint nem 
süllyesztett betűtípussal írjuk. Az előző alfejezet utolsó bekezdésében bemutatott R 
regiszterek darabszáma szerint n értéke 0 és 7 közötti egész szám lehet. 

2.5 Direkt címzés 

Képzeljünk el egy olyan memóriamodult, melynek mérete mindösszesen 256 bájt. 
(Azért ilyet képzeljünk el, mert az ADuC 842-es architektúrájánál ez még sokszor 
vissza fog köszönni, ugyanis pontosan ilyen modulokból épül föl a memória.) A 
memóriarekeszek címei ezek szerint 0-tól 255-ig terjednek, hexadecimálisan írva 00h-
tól FFh-ig. Ha valamelyik speciális regiszterbe szeretnénk betölteni valamelyik 
memóriacímen található értéket, akkor direkt címzést (angolul Direct Addressing) 
használunk.  

Nézzük a következő példát: 
MOV A,030h 

Ennek végrehajtása után az akkumulátorba az az érték kerül, amelyik a 30h-s címen 
található. A 30h-s címen található érték ettől szerencsére nem változik meg. 
 Az adatmozgatás sorrendje fordított is lehet természetesen: 

MOV 030h,R2 

Ennek végrehajtása után a 30h memóriacímre az az érték kerül, amelyik az R2-es 
regiszterben található. Ekkor az R2-es regiszter tartalma szintúgy változatlanul marad. 

 Direkt címzéssel az akkumulátor és az R0, R1, ..., R7 regiszterek valamelyike 
között is könnyen bonyolítható az adatmásolás, például: 

MOV A,R5 

vagy 
MOV R6,A 

Jegyezzük azonban meg, hogy ha az egyik R regiszter tartalmát akarjuk a másikba 
tölteni, akkor erre a műveletre nincsen elegáns utasítás. Ha tehát mondjuk R0 tartalmát 
akarjuk R7-be másolni, akkor segítségül hívhatjuk például az akkumulátort: 
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MOV A,R0 
MOV R7,A 

Direkt címzéssel egyik memóriarekesz tartalmát átmásolhatjuk a másik 
memóriarekeszbe: 

MOV 03Eh,03Ah 
Ennek végrehajtása után a 3Ah címen található érték a 3Eh címre másolódik. A direkt 
címzést tartalmazó adatmozgatást az utasításkészlet leírásai többnyire a 

MOV A,direct 
MOV direct,A 
MOV Rn,direct 
MOV direct,Rn 
MOV direct,direct 

tételekkel illetik; a lényeg, hogy szerepel bennük a direct utalás. 

 A már sokat használt MOV utasításnak van olyan variánsa is, amelyben keveredik 
a direkt és a közvetlen címzés: 

MOV 032h,#125 
Ennek végrehajtása után a decimálisan 125-öt jelentő érték kerül a 32h címre. Általános 
hivatkozása a következő: 

MOV direct,#data 

2.6 Összehasonlítások és ugrások 

Minden assembly nyelvben lennie kell olyan utasításoknak, melyek lehetővé teszik 
regiszterek vagy memóriarekeszek tartalmának összehasonlítását. Ha ez nem így lenne, 
nem lehetne programelágazást csinálni, és csak primitív kódokat tudnánk írni. Ha már 
szóba került az elágazás, akkor nyilvánvalóan olyan utasításokra is szükség van, 
amelyekkel a program vezérlését a végrehajtandó részekhez lehet ugratni. Aki magas 
szintű programozási nyelvekkel kezdte a programozás alapjait, annak ez most nagyon 
idegen lesz, de assemblyben mesteri módon lehet össze-vissza ugráltatni a program 
végrehajtását; és mindezt úgy, hogy annak még értelme is legyen! 
 Az összehasonlítások eredményéről sokszor úgy értesülünk, hogy egy speciális 
regiszter valamely kitüntetett bitje vagy bitjei adott jelentés szerint állnak be 0-ra vagy 
1-re. Az ilyen jelzőbiteket szokták angolul flag-nek nevezni. Találkozni fogunk majd 
olyan jelzőbittel, amelyik egy érték-összehasonlításnál 1-re áll be, ha az egyik érték 
kisebb, mint a másik; és 0-ra áll be, ha ez nem így van, azaz nagyobb vagy egyenlő. 
Ezek után egy arra alkalmas utasítással elugrathatjuk a programot akkor, ha a jelzőbit 
értéke 1, különben a program végrehajtása szépen csorog tovább. Ez az elugratás 
általában a jelzőbit 0 értékére is megfogalmazható. Lesznek azután olyan utasítások is, 
amelyek egymagukban végeznek összehasonlítást, majd az eredmény valamilyen 
tulajdonságának megfelelően ugratják el a programvezérlést vagy hagyják tovább 
csorogni a programot. 
 Az olvasót megnyugtatjuk; hamarosan példák özönével tesszük világossá az 
1. fejezetben leírtakat. 
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3. AZ ADUC 842 ÉS A HALLGATÓI ÁRAMKÖR 

Az ADuC 842-es chiphez használható assembler, a letöltőprogram és egyéb szoftverek 
ismertetése nem e tankönyv elsődleges feladata, viszont nem is hiányozhat, ha a témával 
most ismerkedő hallgatók ténylegesen használni akarják az eszközöket, így röviden 
szólnunk kell ezekről is. 

A hallgatói panelt, amelyre ezt a tankönyvet alapozzuk, Dr. Kántor Zoltán, a 
Fizika Intézet egykori munkatársa tervezte. Itt most csak a fő funkcióit foglaljuk össze; 
a részletes áramköri terv a Függelékben található olyan részletességgel, hogy az eszköz 
reprodukálható legyen. A 2.1. ábra két nézetből mutatja a panelt. Található rajta egy 
USB-csatlakozó és egy 20-pólusú szalagkábel-csatlakozó. Az USB-csatlakozóhoz 
bátran használhatunk a nyomtatóknál megszokott USB-kábelt. Ezzel kapcsolhatjuk 
panelunkat a számítógéphez. A 20-pólusú szalagkábel-csatlakozó tüskéire két teljes I/O-
port lábai, a +5 V-os tápfeszültség és a föld (GND) vannak kivezetve. A csatlakozó 
tüskéinek funkciókiosztását a függelékben találjuk. Ugyanez igaz a panelból kiálló 
egyéb tüskék ismertetésére is. 

 

2.1. ábra. A hallgatói panel, melyre a tankönyv épül 

A panelon jól fölismerhető egy nyolcas LED-sor és maga az ADuC 842-es 
mikrovezérlő. Találunk még négy nyomógombot; a panel hosszabbik éléhez (a Pannon 
Egyetem felirathoz) közelebbi kettőnek bármilyen funkciót adhatunk szoftveresen. A 
szalagkábel-csatlakozóhoz legközelebb elhelyezkedő gomb a resetgomb. A negyedik a 
program letöltését lehetővé tevő üzemmódba állítja a mikrovezérlőt. Ilyenkor úgy kell 
eljárnunk, hogy egyik ujjunkkal lenyomjuk ezt a gombot, majd ezt fel nem engedve 
lenyomjuk a resetgombot is. Így áll az eszköz letöltőüzemmódba. 
 Az ADuC 842-es processzormagja a 8052-es. Ez csak nagyon kevés részletben 
(főként a memóriaterületek méretében) különbözik a 8051-es magtól, így nem véletlen, 
hogy az Analog Devices gyári CD-i is a 8051-es programozására alkalmas assemblert 
tartalmazzák. Ennek neve asm51.exe. Gyári CD híján az Internetről tölthetjük le ezt 
az alkalmazást, melyet még DOS alá fejlesztettek. Windows XP-n még simán futtatható 
parancsüzemmódban vagy valamely alkalmas Commander-t használva. Későbbi 
Windows rendszer esetén emulátorra lesz szükségünk. Az asm51.exe assemblerhez 
komplett leírásokat is könnyen találunk az Interneten. Ezért itt csak annyit említünk 
meg, hogy assembly kódot tartalmazó fájl (általában sima szövegfájl; legföljebb asm 
kiterjesztést szokás neki adni) lefordítása után egy LST és egy HEX kiterjesztésű fájl 
generálódik. Az LST fájlban (ez is egyszerű szövegfájl) tájékozódhatunk a fordító által 
talált hibákról és a memóriacímek hozzárendeléséről. Általánosságban elmondható, 
hogy az LST fájlba többnyire csak akkor kukkantunk bele, ha a fordító hibába ütközött. 
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 A HEX kiterjesztésű fájl az, amit le kell töltenünk a mikrovezérlőre, hogy ott 
futtatni tudjuk. Ehhez megfelelő letöltőprogramra van szükségünk. Az Analog Devices 
honlapjáról (www.analog.com) ez az alkalmazás szabadon letölthető, a fájl neve 
wsd_setup_v705, az alkalmazásé pedig Windows Serial Dowloader. Első 
letöltés előtt a legfontosabb dolgunk az, hogy a Configuration menüpontnál 
beállítsuk a mikrovezérlő által lefoglalt Com Port számát. Ezt a Windows 
Vezérlőpult→Rendszer→Hardver→Eszközkezelő→Portok (COM és LPT) helyen 
találjuk. Az alkalmazás felületét az alábbi ábra mutatja. 

 

2.2. ábra. Az Analog Devices soros porti letöltőprogramjának felülete 

A későbbiekben a soros porti kommunikáció lefolytatásához és a mikrovezérlőről a PC-
re érkező üzenetek megjelenítéséhez szükségünk lesz arra alkalmas szoftverre. Az 
Interneten sok ilyen alkalmazás elérhető. A szerző a Hercules nevű freeware 
alkalmazást használta; a tankönyvbe bekerült kommunikációs példákat ezzel valósította 
meg. Ennek az alkalmazásnak a felületét az 2.3. ábrán láthatjuk. A Serial 
menüpontnál ugyanazt a COM Portot kell beállítanunk, mint a letöltőprogramnál. 
Használat közben arra azonban nagyon figyeljünk, hogy ha a Hercules 
alkalmazásban nem zárjuk be a korábban megnyitott soros portot, akkor nem tudunk 
újabb programot letölteni a mikrovezérlőre a Windows Serial Downloader-rel! 
Ez a figyelmetlenség kárt nem, bosszúságot viszont annál inkább tud okozni… 

 

2.3. ábra. A Hercules kommunikációs alkalmazás felülete 
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4. ELSŐ PROGRAMUNK: VILLOGTASSUK A PANEL LED-JEIT! 
1. feladat: 

Az oktatási célra tervezett panelon egy LED-sor található, amely 8 darab LED-ből áll. 
Villogtassuk a LED-eket 1 Hz-es frekvenciával úgy, hogy egyszer az egyik oldali négy, 
másszor a másik oldali négy világítson! [Code01] 
A feladat megoldása nagyon egyszerű lesz, csak pár sorból fog állni. Ennek ellenére 
néhány dolgot még meg kell beszélnünk, hogy értsük, mi miért kerül a programba. A 
magyarázatokat a következő néhány alfejezetben találjuk; de mindig csak annyit, 
amennyire éppen szükségünk van. 

4.1 Portok és funkcióregiszterek 

Az ADuC 842-es mikrovezérlőnek négy darab nyolcbites portja van, melyek nagyon 
sokféle célra, többek közt I/O-műveletekre használhatók. A portoknak megfelelő négy 
bájt a mikrovezérlő memóriájának egy-egy címén található. Említettük már, hogy egy-
egy speciális memóriarekeszt regiszternek szoktunk nevezni. Na, hát mi lenne 
speciálisabb egy számítógépnél, mint az I/O-portok? Az ADuC 842-es mikrovezérlő 
működését, konfigurációját a portokon kívül még nagyon sok további memóriarekesz 
tartalma befolyásolja. Éppen a kitüntetett szerepük miatt ezek a bizonyos 
memóriarekeszek a speciális funkciójú regiszterek (angolul Special Function Register, 
rövidítve SFR) elnevezést kapták. 
 A hallgatói panelon a 2. port felel a LED-ek működéséért. Ennek a portnak A0h a 
címe, de hogy az ilyesféle címeket ne kelljen fejben tartani programozásnál, az 
assemblerben ehhez külön szimbólumot rendeltek: P2. Ismerve ezt a szimbólumot, soha 
többet nem kell a konkrét címmel foglalkoznunk. 

 A P2 SFR bitjei egy-egy LED-nek felelnek meg. Tudnunk kell, hogy az ADuC 
mikrovezérlő portjai általában nem használhatók aktív kimenetként, ha mégis, akkor is 
csak pár tized mA áram leadására képesek, különben füstjelenségek lépnek föl. Így 
aztán talán nem meglepő, hogy a P2-re kötött LED-ek fordított logikával fognak 
működni, azaz akkor világítanak, ha a nekik megfelelő bit értéke 0. Ha ez a bit 1, akkor 
a LED nem világít. Ennek tudatában az olvasó biztos lehet abban, hogy a LED-ek 
katódja néz a port lábai felé. Azt is mondhatjuk, hogy a P2 port lábaival a LED-ek 
katódjait földre húzzuk, így tud folyni az áram. 
 Ha az első 4 LED-et akarjuk bekapcsolni, akkor ezt kell tennünk: 

MOV P2,#11110000b 

Ha az másik 4 LED-et, akkor ezt: 
MOV P2,#00001111b 
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4.2 Egyszerű ciklusszervezés 

A programozás egyik legfontosabb eleme a ciklusszervezés. Mire jó egy ciklus? Találó 
lehet az a definíció, hogy egy ciklussal valamely programrészt bizonyos feltételeknek 
megfelelő módon többször végrehajtunk. Ezt a bizonyos programrészt ciklusmagnak 
szokták nevezni. A ciklusokhoz többnyire szükség van egy olyan memóriarekeszre vagy 
regiszterre, melynek értéke meghatározza, hogy hányszor hajtódik végre a ciklusmag. 
Ezt a memóriarekeszt vagy regisztert ciklusváltozónak is nevezhetjük. Ciklusokat 
szervezni mind magas szintű programozási nyelvekben, mind assemblyben 
többféleképpen lehetséges. A legegyszerűbb eset talán az, amikor a ciklusmagot előre 
definiált módon n-szer hajtjuk végre. Ezt az n-t adjuk meg magában a programkódban, 
így az semmilyen külső vagy belső feltételtől nem függ. 
 Az ADuC utasításai között van egy olyan, amelyet remekül felhasználhatunk a 
fenti kívánalmak szerint. Ez a DJNZ utasítás. A mnemonik az angol Decrement and 
Jump if Not Zero (csökkent, és ugrik, ha nem nulla) kifejezésből származik. Ennek az 
utasításnak két variánsa van, az egyik szintaxisa a következő: 

DJNZ Rn,rel 

Az Rn azt jelenti, hogy ehhez az utasításhoz bármelyik R regisztert használhatjuk. Ez az 
utasítás feltételes elágazást, azaz feltételhez kötött ugrást valósít meg. A feltétel jelen 
esetben az, hogy az Rn regiszter ne legyen egyenlő 0-val. Ha a regiszter tartalma mégis 
0, akkor a program szépen csorog tovább. Ha nem 0, akkor viszont ugrás történik. Azt, 
hogy hová ugrik a program vezérlése, a rel érték mutatja meg. Nagyon lényeges, hogy 
ide ne akármilyen memóriacímet képzeljünk! Lesz utasítás arra is, amelyikkel 
bármekkorát lehet ugratni, de itt most másról van szó: relatív ugrás történik. Azért 
relatív ugrás, mert ahhoz a memóriacímhez képest ugrik előre vagy hátra a program 
vezérlése, amelyiken a DJNZ utasítás található. Fontos megjegyeznünk, hogy bármely 
ilyesféle relatív ugrás előrefelé 127 bájtot, visszafelé pedig 128 bájtot nem léphet túl! 
Kezdő programozók sokszor meglepődnek azon (aztán módosult tudatállapotba 
kerülnek, és ökölcsapásokkal büntetik a billentyűzetet, pedig az semmiről nem tehet), 
hogy a látszólag teljesen jó programkódjukra hibát jelez a fordító. Ez sokszor azért van, 
mert relatív ugrással túllépik a 127 ill. 128 bájtot. Ennek kivédését a későbbiekben 
szintúgy megtanuljuk. 
 Az assemblyben írt kódban az ugrások helyének megjelölésére címkéket 
használunk. Az alkalmazott assemblerben a címkék ékezetes betűket nem 
tartalmazhatnak, és kettősponttal végződnek. Vegyük példának a következő, 
nyúlfarknyi kódot: 

MOV R7,#25 
label: 

[ciklusmag] 
DJNZ R7,label 

A fenti kódocska a [ciklusmag]-nak nevezett részt pontosan 25-ször hajtja végre. 
Képzeljük el ugyanis, hogy R7 tartalma már csak 1. Ha lefut a ciklusmag, akkor a DJNZ 
utasítás R7 tartalmát 1-gyel csökkenti, azaz 1-ről 0-ra, majd összehasonlítja azt 0-val. 
Mivel egyezés van, ezért már nem történik ugrás a label címkére (ugrás akkor 
történik, amikor a vizsgált regiszter tartalma eltér 0-tól), hanem csorog tovább a 
program. R7 tartalma ekkor garantáltan 0. 
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 A ciklusokat természetesen egymásba is ágyazhatjuk. Éppen úgy, ahogy a 
nagyobb hal megeszi a kisebb halat vagy halakat. Olyan nincs, hogy a halak szája 
összeakad, és egyik se tudja megenni a másikat! Ciklusok egymásba ágyazására 
hamarosan látunk példát. 

4.3 Szubrutinok 

Tételezzük föl, hogy a programunk valamely részét sokszor (néhányszor, igen sokszor, 
ki tudja, hányszor stb.) akarjuk végrehajtani. Ilyenkor nem célszerű ezt a részt favágó 
módon sokszor (néhányszor, igen sokszor, ki tudja, hányszor stb.) beleírni a programba, 
mert van erre egy ügyes megoldás. Ezt az ügyes megoldást szubrutinnak hívják. A 
program bármely helyéről hívhatunk szubrutinokat. Ilyenkor az a memóriacím, ahol a 
program vezérlése tartott, elmentődik egy meghatározott memóriaterületre (ezt hívják 
veremnek; erről bővebben később), majd a vezérlés a szubrutinhoz ugrik. Azt a 
kétbájtos regisztert, amelyben az aktuálisan végrehajtandó utasítás címe található, 
programszámlálónak hívjuk (angolul Program Counter). A szubrutin végét speciális 
utasítással kell jeleznünk. Ha ezt elfelejtjük, akkor a vezérlés nem ugrik vissza az 
eredeti helyre, hanem a program fut tovább, és általában anomális működésbe kezd, 
vagy jól lefagy… Ha ellenben a helyére írjuk a szubrutint lezáró utasítást, akkor a 
verembe került cím visszatöltődik a programszámlálóba, és a program futása a 
szubrutint megívó utasítás utáni ponttól folytatódik. Szubrutin hívásának utasítása: 

CALL subroutine 
A mnemonik történetesen teljes egészében az angol Call szó, ami hívást jelent. Ha 
valaki belekukkant az 8051/8052-es processzormagok utasításkészletébe, akkor nem is 
találja meg a CALL utasítást. Talál viszont két másikat: ACALL (Absolute Call within 
2K block) és LCALL (Long Call). A helyzet az, hogy az ACALL utasítással olyan 
szubrutint hívhatunk, melynek kezdőcíme ugyanabban a 2 kilobájtos memóriablokkban 
van, mint a hívó utasítás. Az LCALL utasításnál már nincsen semmi ilyesféle megkötés. 
Ennek a furcsaságnak az értelme az, hogy az ACALL utasítás gyorsabban végrehajtódik 
és ráadásul gépi kódként egy bájttal kevesebb helyet foglal a memóriában. Ennek akkor 
van szerepe, amikor olyan nagy programot írunk, hogy már nagyon oda kell figyelni 
arra, hogy azt bele tudjuk passzírozni a memóriába, esetleg éppen azért, mert a memória 
mérete csak néhányszor 2 kilobájt. Azonban ha szerencsénk van, olyan assemblerrel 
dolgozhatunk, amelyik a címkék elhelyezkedése alapján úgyis eldönti, hogy melyiket 
jobb használni (mondjuk méretre optimalizál), így nyugodtan használhatjuk simán csak 
a CALL-t. 

 A szubrutinból történő visszatérés utasítása a RET. A mnemonik az angol Return 
from Subroutine (visszatérés a szubrutinból) kifejezésből származik. Példa szubrutin 
hívására: 

MOV R7,#25 
label: 

CALL subroutine 
DJNZ R7,label 
... 
... 
 

subroutine: 
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[szubrutin tartalma] 
RET 

Ez a kis példaprogramocska éppen úgy tartalmaz egy a ciklust, mint az előző fejezet 
példája. Itt azonban a ciklusmag semmi egyebet nem csinál, mint meghív egy 
szubrutint. A ciklusváltozó gyanánt felhasznált R7 regiszter kezdeti értéke alapján 
tudhatjuk, hogy a szubrutint a ciklus pontosan 25-ször hívja meg. Aztán, hogy a 
szubrutin mit tartalmaz, az már a programozó dolga… 

4.4 Ugrás a kódon belül 

Aki eddig magas szintű, strukturált programozást tanult, az nagyon jól tudja, hogy ott 
hivatalból utálni kellett a közvetlen ugrást megvalósító utasítást. Nem így az 
assemblyben! Közvetlen ugrások vagy egyáltalán ugrások nélkül valamire való 
assembly kód elképzelhetetlen. Ebbe jobb, ha beletörődünk. A közvetlen ugrás 
utasításának a mnemonikja a JMP, amely az angol Jump (ugrik) szóból származik. Az 
utasítás egyik verziója után adott memóriacímet kell megadnunk, amelyet természetesen 
címkével is reprezentálhatunk: 

JMP address 

Erre az utasításra ugyanaz az érdekesség érvényes, mint a CALL utasításra. Ezt sem 
találjuk meg a 8051/8052-es processzormagok utasításkészletében. Találunk viszont 
három másikat: AJMP (Absolute Jump within 2K block, abszolút ugrás 2K-os blokkon 
belül), LJMP (Long Jump, távoli ugrás) és SJMP (Short Jump, közeli ugrás). Az AJMP 
2 kilobájtos blokkon belüli ugrást tud megvalósítani. Az LJMP-ra ilyen megkötés már 
nem vonatkozik. Az SJMP utasítás relatív ugrást valósít meg. Ez azt jelenti, hogy ez is 
csak 128 bájtnyi távolságot jelenthet visszafelé és 127 bájtnyit előre. Az utasítások 
között most is a hossz és a végrehajtási idő a különbség. És ha szerencsénk van, az 
assembler a címkék alapján úgyis meghatározza, melyik lesz az optimális, amikor simán 
csak JMP-ot írunk. 

4.5 Órajel, végrehajtási idő 

A logikai áramkörökből alkotott hálózatok a legtöbb esetben órajellel működnek. 
Ezeket hívjuk szekvenciális hálózatoknak. A mikroprocesszorok szintén órajelet 
igényelnek; működési sebességüket éppen az órajel frekvenciájával szokás megadni. 
Az ADuC 842-es órajele maximálisan 16 777 216 Hz. Bekapcsoláskor azonban az 
órajel nem ekkora, hanem csak 2 097 152 Hz. Ez az ún. default órajel. Az ADuC 
órajele megfelelő SFR-rel futás közben változtatható (PLLCON SFR). Erre azonban 
kezdő szinten nem lesz szükségünk. 
 A gépi kódú utasítások mindegyikének végrehajtása egész számú órajelciklust 
igényel. Vannak 1, 2, 3, 4 és 9 órajelciklust fölemésztő utasítások. Azzal, hogy egy 
utasítás hány órajelciklus alatt hajtódik végre, általában nem kell törődnünk. Egyszer 
azonban számoljuk ki, hogy mennyi ideig tart egy rövidke kód, például az alábbiak 
végrehajtása! Előtte azonban még megtanuljuk, hogy a NOP utasítás, ami az angol No 
Operation (nincs művelet) kifejezésből származik, pontosan azt csinálja, hogy semmit 
sem csinál. És ehhez kemény 1 órajelciklust emészt föl. 

MOV R7,#100 
cik7: 
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MOV R6,#22 
cik6: 

MOV R5,#237 
cik5: 

NOP 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 
DJNZ R7,cik7 
RET 

Az egyes utasítások végrehajtásának ciklusszámai a következők: 
MOV Rn,#data - 2 
NOP - 1 
DJNZ Rn,rel – 3 
RET - 4 

Ezek alapján a fenti program összesen ( )( )( ) =+⋅+⋅+⋅++++ 4100322323731222  
1060972=  órajelciklust igényel. A számítás átgondolása nem nehéz, de inkább 

segítünk egy kicsit. A legbelső zárójelben az áll, hogy 31+ . Ez a NOP utasítás és a 
közvetlenül utána álló DJNZ R5,cik5 által igényelt órajelciklus. A legbelső ciklus, 
melynek R5 a ciklusváltozója, a kezdeti érték szerint pontosan 237-szer hajtódik végre. 
Innen jön a 237-es szorzó. Ahányszor végrehajtódik ez a ciklus, annyiszor kell 
kiértékelni a ciklusváltozóra érvényes kilépési feltételt; csakúgy, mint az összes többi 
ciklusnál. Maga a kezdeti érték megadása R5-nek 2 órajelciklust igényel. Emiatt 
szerepel a 2-es az ( )31+  előtt. A legbelső ciklus be van ágyazva egy kijjebb lévő 
ciklusba, ami 22-szer hajtódik végre, és aminek ciklusváltozója R6. Csakhogy R6 
értékének kiértékelése, azaz a következő DJNZ utasítás is mindig 3 órajelciklust 
igényel. Ebből származik a 3-as szám az ( ) 23731 ⋅+  után. Ez előtt a 2-es szám R6 
kezdeti értékének megadását jelenti. Ez a kiértékelésekre vonatkozó fenti magyarázat 
szerint még nyilván a 22-es szorzón belül van. És így tovább a teljes kifejezés végéig! 
Az utolsó 4-es a szubrutinból való visszatérés utasításának, a RET-nek a végrehajtási 
ideje. A default órajel-frekvenciával, azaz 2 097 152 Hz-cel számolva 2 097 106 
órajelciklus lefutási ideje 0,999 978 másodperc. Így ezzel a kis szubrutinnal nagyjából 
1 másodperces időkésleltetést valósíthatunk meg a nélkül, hogy ismernénk az ADuC 
időzítőfunkcióit. A későbbiekben természetesen azok közül is többet kivesézünk. 

4.6 Az első alkalmazás kódja 

Az 1. feladat megoldásához immáron mindent tudunk; már csak az assemblerrel 
kapcsolatban kell néhány dolgot tisztáznunk. Ezt úgy fogjuk tenni, hogy először végre 
megnézzük magát a kódot, aztán hozzáfűzzük a magyarázatot. Az 1. feladat megoldását 
jelentő kód a következő: 
 
;**********Code01.asm********** 
$MOD842 ;Az ADUC842 szimbólumainak használata 

CSEG ;A kódszegmens kezdete 
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ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER.  

JMP MAIN ;Mindjárt el is pöccintjük a program- 

 ;vezérlést feljebb a memóriába, hiszen 

 ;a későbbiekben tanult megszakítások 

 ;vektorai foglalnak helyet a kódmemória 

 ;legelején. 

 
ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a tényleges kód. 

 
MAIN: 
MOV P2,#11110000b ;Bekapcsoljuk az alsó 4 LED-et. 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 

MOV P2,#00001111b ;Bekapcsoljuk a felső 4 LED-et. 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 

JMP MAIN ;Visszaugratjuk az elejére a programot. 

 ;Tulajdonképpen végtelen ciklust hozunk 

 ;létre. 

 
DELAY: ;Időhúzó szubrutin 

MOV R7,#50 ;0.5 sec késleltetés 

cik7: 
MOV R6,#22 

cik6: 
MOV R5,#237 

cik5: 
NOP 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 
DJNZ R7,cik7 
RET ;Visszatérés a szubrutinból. 

END 
 
A magyarázatok elkezdése előtt felhívjuk a figyelmet arra, amit talán az olvasó is 
kitalált már; a kódba szúrt megjegyzések pontosvesszővel kezdődnek. 

A kód második sora eddig ismeretlen tételt tartalmaz: $MOD842.  Ez a fordítói 
direktíva arra utasítja az assemblert, hogy az ADuC 842-es architektúrához tartozó 
szimbólumlistát használja. Ebben a fájlban ugyanis jól érthető szimbólumokat rendeltek 
a kitüntetett memóriacímekhez, regiszterekhez és speciális funkciójú regiszterekhez. Ha 
már kellő jártasságot szerzett az olvasó a témában, érdemes egyszer belekukkantania 
ebbe a fájlba. Az elektronikus tankönyvben a továbbiakban a helytakarékosság végett 
ezt a direktívát nem tüntetjük föl, de jegyezzük meg, hogy minden lefordítandó 
kódnak ezzel kell kezdődnie, amennyiben a 842-es architektúrát használjuk. 
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 A második újdonság a CSEG direktíva. Ezzel jelezzük a fordítóak, hogy innentől 
kezdődik a programkód. A kódszegmens az END direktívával zárul. Ezekre a 
direktívákra ugyanaz lesz érvényes a tankönyvben, mint a $MOD842-ra.  

 A harmadik újdonság az ORG direktíva. Ezzel jelezzük az assemblernek, hogy 
mely memóriacímre kerüljön a lefordított kód. Ennek fontos szerepe lesz a programok 
elhelyezésénél. Tudnunk kell ugyanis, hogy amikor a mikrovezérlő elindul vagy reset 
történik, akkor a programvezérlés a 0000h címre ugrik. Szokjunk hozzá ahhoz, hogy 
innen azonnal elugratjuk a programot egy hátrébb található címre, ugyanis a később 
tárgyalandó megszakítások vektorai szépen sorban a kódmemória elején helyezkednek 
el. Ha semmiféle megszakítást sem használunk, erre az elugratásra nincs szükség, de 
jobb, ha az összes kódunkat úgy írjuk, hogy annak érdemi része kicsit hátrébb kezdődik, 
mint 0000h. Elmondhatjuk, hogy a 0060h címtől kezdődően már semmi veszély nem 
leselkedik ránk a program szervezésének szempontjából, így ezt a címet bátran 
választhatjuk a program érdemi része kezdetének. 

 A kódban az ORG 0000h sor után az áll, hogy JMP MAIN. A MAIN itt egy 
címke, és ide fog ugrani a program indulás vagy reset után. Most már az is érthető, hogy 
miért előzi meg a MAIN címkét az ORG 0060h direktíva és érték; ezen a címen 
kezdődik a program érdemi része. 
 A kód maga annyira egyszerű, hogy fölösleges blokkdiagramban megadni az 
algoritmust. A leírás röviden: bekapcsoljuk az alsó 4 LED-et (a többit kikapcsoljuk), 
várakozunk fél másodpercet, bekapcsoljuk a felső 4 LED-et (a többit kikapcsoljuk), 
várakozunk fél másodpercet, aztán kezdjük elölről az egészet. Az időhúzást szubrutin 
végzi úgy, ahogyan azt a 3.3 és 3.5 alfejezetekben megtárgyaltuk. 
 Itt és most szeretnénk leszögezni, hogy a továbbiakban az elektronikus 
tankönyvben szereplő kódokba magukba csak annyi kommentet írunk, amennyi 
okvetlenül szükséges. Ez főként az újdonságokat és a főbb egységeket érinti. Az 
elektronikus tankönyvhöz azonban kódtár is tartozik, amely az azonnal lefordítható, 
ellenőrzött, kész kódokat tartalmazza. Ezeket a kódokat minden esetben elég nagy 
részletességgel kikommentezzük, hogy akkor is érthető legyen, ha majd a tankönyvben 
leírtak megtanulása után mondjuk egy évvel nyúlunk vissza valamelyik alkalmazáshoz. 
A kódtár nem csak a kódokat tartalmazza, hanem összetettebb alkalmazásoknál 
áramköri rajzokat, fényképeket és sok esetben még rövid videofelvételt is. 
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5. CSÍK A LED-EKEN 

Mi a legnagyobb különbség az ADuC mikrovezérlőnk és egy hétköznapi számítógépes 
munkaállomás között? Az egyik az, hogy a mikrovezérlőn gyárilag semmiféle operációs 
rendszer nem található. (Ez persze nem azt jelenti, hogy nem is lehet rá készíteni.) A 
másik lényeges különbség pedig a 2. fejezet alapján talán már nyilvánvalóvá vált: 
semmiféle monitor nem csatlakozik a panelhoz. A jelenlegi szintünkön a 8 LED-ből álló 
sor az egyetlen visszajelzési lehetőségünk, azonban meglepően sokatmondó lehet még 
ez is, pedig mindösszesen egyetlen bájt kijelzésére alkalmas. 
 A LED-sort természetesen sokféle funkcióhoz tudjuk munkára fogni; különféle 
mintázatokat jeleníthetünk meg rajta. Ennek még a mechatronikai alkalmazások 
szempontjából nem sok haszna lesz, viszont jókat fogunk szórakozni, továbbá 
rengeteget tanulunk vele, aminek már majd igen. A bevezető után tekintsük a következő 
feladatot! 
2. feladat: 

Jelenítsünk meg a LED-soron egy egyre hosszabb csíkot, amely növekedés közben 
minden fázisnál várakozik egy keveset, telítődés után pedig újraindul. [Code02] 
Különféle mintázatoknak a LED-soron való előállításához két módszert 
alkalmazhatunk. Az egyik az, hogy a kódmemóriában előre rögzített bitmintákat 
tárolunk, majd kiolvassuk azokat. Ezt a későbbiekben meg is tanuljuk. A másik módszer 
az, hogy aritmetikai trükkökkel a program futása közben állítjuk elő a mintázatot. 
Oldjuk meg a 2. feladatot most ilyen módon! 

5.1 Bitek sorszámozása 

A számítástechnikában hétköznapi fogalmainkkal ellentétben az objektumok 
számozását nem 1-gyel kezdjük, hanem többnyire 0-val. Ha egy bájt bitjeiről van szó, 
akkor azok sorszámozása szintúgy 0-val kezdődik, így természetes kifejezés lesz az, 
hogy nulladik bit. Egy bájt bitjeinek helyiértékét, decimális értékét és sorszámát a II 
mutatja. 
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II. TÁBLÁZAT:BITEK SORSZÁMOZÁSA, HELYIÉRTÉKE, DECIMÁLIS ÉRTÉKE EGY 
BÁJTON BELÜL. 

Bit sorszáma Hatvány Decimális érték 
0. 20 1 
1. 21 2 
2. 22 4 
3. 23 8 
4. 24 16 
5. 25 32 
6. 26 64 
7. 27 128 

 

5.2 Logikai és aritmetikai utasítások 

A 2. feladat megoldásához szükségünk lesz arra az utasításra, amelyik a logikai 
negáltját vagy más szóval komplementerét, megint más szóval inverzét képezi az 
akkumulátornak: 

CPL A 

A mnemonik az angol Complement Register (regiszter komplementere) kifejezésből 
származik. Ha az akkumulátor tartalma például 10001101, akkor a CPL A utasítás 
kiadása után az akkumulátor tartalma 01110010 lesz, vagyis csakugyan az eredeti 
tartalmának logikai negáltja vagy komplementere, esetleg inverze. 
 A következő utasítás, amelyre szükségünk lesz, az átvitel nélküli összeadás 
utasítása: ADD. A mnemonik az angol Add Accumulator (hozzáad az akkumulátorhoz) 
kifejezésből származik. Ennek az utasításnak, ahogy azt már a MOV utasításnál 
megízlelhettük, több verziója van; mi most hárommal ismerkedünk meg. Az utasítások 
címzésmódja az elektronikus tankönyvben eddig elmondottak alapján világos kell, hogy 
legyen: 

ADD A,Rn 
ADD A,direct 
ADD A,#data 

Mindhárom esetben az akkumulátor tartalmához adjuk vagy valamelyik R regiszter 
tartalmát, vagy egy adott memóriarekesz tartalmát, vagy a közvetlenül megadott értéket. 
Átvitel nélkül! Az átvitelt is figyelembe vevő összeadásról később szólunk. 
 Ismerkedjünk meg még két utasítással, melyek igen nagy segítségünkre lehetnek, 
ha aritmetikai műveletekkel és trükkökkel szeretnénk adott bitmintázatot mint értéket 
előállítani az akkumulátorban! Ez a két utasítás a bitforgatás műveletet hajtja végre az 
akkumulátoron. Az egyik balra forgat: 

RL A 

A másik jobbra forgat: 
RR A 
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A mnemonikok az angol Rotate Accumulator Left (akkumulátor forgatása balra) és 
Rotate Accumulator Right (akkumulátor forgatása jobbra) kifejezésekből származnak. A 
forgatás azt jelenti, hogy az akkumulátor tartalma egy bittel balra/jobbra csúszik, a 
szélén kilépő bit pedig visszakerül a megürült helyre a másik oldalon. Például legyen az 
akkumulátor tartalma 00001111. RL A után az akkumulátor tartalma 00011110, RL R 
után pedig 10000111 lesz. A 4.1. ábrán rajzos magyarázattal szemléltetjük a bitforgató 
utasítások működését. Ezekkel az utasításokkal sok huncutságot meg tudunk valósítani, 
ahogy azt majd hamarosan látni fogjuk. 

 

4.1. ábra. Az RL A (fent) és RR A (lent) utasítások hatása az akkumulátor bitjeire 

5.3 Paraméterátadás szubrutinnak 

Aki valamely magas szintű programozási nyelvvel kezdett, az nagyon jól tudja, hogy 
paramétert átadni valamely függvénynek vagy eljárásnak meglehetősen könnyű. Aki 
még nem tudja, mit jelent ez, képzelje el azt a szituációt, hogy a 3.5 és 3.6 alfejezetben 
bemutatott időhúzó szubrutint nem állandósult 0,5 vagy éppen 1 másodperces 
időhúzásra akarjuk használni, hanem rugalmasan, általunk tetszés szerint megadott 
értékkel. Assemblyben úgy megy ez, hogy a szubrutinnak tudnia kell, hogy a 
működéséhez szükséges értéket honnan veszi (mely regiszterből vagy memóriacímről), 
a szubrutin meghívása előtt viszont a szükséges értéket be kell tölteni a kérdéses 
regiszterbe, majd ez után meghívni a szubrutint. Döntsünk most úgy, hogy a 
paraméterátadásra használt regiszter az akkumulátor legyen! Ezek után módosítsuk a 
3.6 alfejezetben bemutatott szubrutint a következő módon: 

DELAY: 
MOV R7,A 

cik7: 
MOV R6,#22 

cik6: 
MOV R5,#237 

cik5: 
NOP 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 
DJNZ R7,cik7 
RET 

Ezzel azt érjük el, hogy a szubrutin a meghívásakor az akkumulátorból tölti be a 
szükséges értéket az R7 regiszterbe. Ez az érték az egybájtos adatterjedelemnek 
megfelelően 0 és 255 között lehet. A rutin működése alapján, ha 0-t adjunk neki, az 
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olyan lenne, mintha 256-tól számlálnánk vissza! Hiszen amikor a DJNZ a 0-t eggyel 
csökkenti, akkor az érték visszafelé átfordul 255-re! 

A szubrutin meghívása mondjuk 0,6 másodperces várakozáshoz így történik: 
... 
MOV A,#60 
CALL DELAY 
... 

Ha a szubrutinnak kell paramétert átadnia a főprogramnak, az assemblyben hasonlóan 
történik, mint fordítva; a szubrutinnak valamely memóriarekeszekbe vagy regiszterekbe 
kell írnia az átadni kívánt paramétereket, a főprogramnak viszont tudnia kell, hol 
keresse azokat. A lényeg az, hogy bonyolultabb programoknál a szubrutinok ne írják 
fölül egymás paraméterátadási adatterületeit! Erre nagyon figyelni kell assemblyben! 

5.4 A bitminták előállítása aritmetikai műveletekkel 

Ahhoz, hogy a csík egyes fázisait elő tudjuk állítani a már ismert ill. a 4.2 
alfejezetekben bemutatott utasításokkal, mindenekelőtt tisztázzuk, mire van 
szükségünk! Ha egy növekvő csíkot szeretnénk a LED-ekkel kijelezni, akkor a 
következő bitmintázatokra mint fázisokra lesz szükségünk: 

11111111 
11111110 
11111100 
11111000 
11110000 
11100000 
11000000 
10000000 
00000000 

Hogy lehet ilyen sort létrehozni? Erre nyilván százféle megoldás van, de tekintsük azt, 
amikor először is egyetlen 1-es bitet léptetünk sorban balra: 

00000001 
00000010 
00000100 
00001000 
00010000 
00100000 
01000000 
10000000 

Figyeljük meg, hogy az első listának 9, míg a másodiknak csak 8 tagja van! Ha a 
második listának az elemeit szépen sorban hozzáadjuk 00000000-hoz, de úgy, hogy a 
következő listatagot mindig az addig megkapott eredményhez adjuk hozzá, akkor az 
egyes fázisok így alakulnak: 

00000000 
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00000001 
00000011 
00000111 
00001111 
00011111 
00111111 
01111111 
11111111 

És ha ennek a listának az elemeit negáljuk (képezzük a komplementerüket; invertáljuk 
őket), máris elérkeztünk a kívánt eredményhez. 
 A következő kód nem pofonegyszerű, némi ravaszkodást tartalmaz. A fontos 
paraméterek listáját és értékeit azonban a kód után táblázatban foglaljuk össze, hogy 
követni lehessen, mit történik. Az olvasót arra biztatjuk, hogy addig ne haladjon tovább, 
amíg ezt a kódot meg nem értette! A III ehhez nagy segítséget fog nyújtani. A kódban 
az R2 regiszterben azok az értékek állnak elő, amelyeket a fenti második lista tartalmaz. 
Az R3 regiszterben képződnek azok az értékek, amelyeket a fenti harmadik lista 
tartalmaz. Nagyon fontos szerepet játszik a két regiszter kezdeti értéke ill. az, hogy a 
regiszterek értékét a LED-ek portjának változtatása előtt vagy után manipuláljuk. A 
kódban a 3.6 alfejezetben rögzítettek szerint már nem tüntetjük föl az állandó fordítói 
direktívákat és jelen esetben a 4.3 alfejezetben bemutatott, paraméterátadást is teljesítő, 
időhúzó DELAY szubrutint sem. Íme, a kód: 

 
;**********Code02.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER.  
JMP MAIN ;Mindjárt el is pöccintjük a 

 ;programvezérlést feljebb a memóriába, 

 ;hiszen a későbbiekben tanult megszakítások 

 ;vektorai foglalnak helyet a kódmemória 

 ;legelején. 

 
ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a tényleges kód. 

MAIN: 
MOV R3,#0 ;Kezdeti érték R3-nak. Ebben gyűlnek a csík 

 ;egyes fázisainak megfelelő értékek, de ezt 

 ;majd még negálnunk kell. A kezdeti érték 

 ;0, azaz egyetlen LED sem világít. 

 
MOV R2,#10000000b ;Kezdeti érték R2-nek. Amikor ezt az értéket 

 ;először forgatjuk balra, akkor kapjuk meg 

 ;az első használható értéket, azaz 

 ;00000001-t, amit majd az addigi, de még nem 

 ;invertált eredményhez adunk. 

 
MOV R4,#9 ;Kilencszer fut le ez a ciklus, hiszen 9 
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 ;fázisból áll a csík. 

csik: 
MOV A,R3 ;A-ba töltjük R3-at, azaz a csíknak 

 ;megfelelő értéket. 

 
CPL A ;Negáljuk A-t. 

MOV P2,A ;Kitesszük a LED-ek portjára. 

 
MOV A,#10 ;A megfelelő paraméterrel 

CALL DELAY ;meghívjuk az időhúzást (0,1 s). 

 
MOV A,R2 ;A-be töltjük R2-t. 

RL A ;Balra forgatjuk az értéket. 

MOV R2,A ;Visszatöltjük R2-be. 

 ;R2-ben alakul ki a következő lista: 

 ;00000001 

 ;00000010 

 ;00000100 

 ;stb. 

 
MOV A,R3 ;A-ba töltjük R3-at, azaz a csík aktuális 

 ;fázisát. 

 
ADD A,R2 ;Hozzáadjuk a balra léptetett bitet. 

 ;Így alakul ki a következő lista: 

 ;00000001 

 ;00000011 

 ;00000111 

 ;stb. 

 
MOV R3,A ;Visszaírjuk R3-ba a csík következő fázisát. 

 
DJNZ R4,csik ;Lekezeljük a ciklus kilépési feltételét. 

  
JMP MAIN ;Visszaugratjuk az elejére a programot. 

 

A IIIban a program két kritikus jelentőségű változójának, azaz az R2 és R3 
regisztereknek értékeit tüntetjük föl lépésről lépésre. „Kezd” jelenti a kezdeti értéket, 
„Be1” a ciklus első végrehajtásánál a belépési, „Ki1” a kilépési értéket. „Be2” és „Ki2” 
ugyanígy; a ciklus második végrehajtásánál stb. A P2-es portra a ciklus minden egyes 
végrehajtásánál az R3 regiszterben tárolt érték komplementere kerül ki. Ez után a 
regiszterek tartalma megváltozik. Tulajdonképpen ez az utómunkálat jelenti a 
programban a ravaszkodást, hiszen ezzel a regisztereket előkészítjük a ciklus következő 
futásához. Látható, hogy amikor a ciklus valamely lefutása véget ér, a következő lefutás 
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ugyanazokkal a regiszterértékekkel kezdődik. 

III. TÁBLÁZAT:AZ R2 ÉS R3 REGISZTEREK ÉRTÉKE A CODE02.ASM PROGRAM FUTÁSA 
SORÁN. 

Programállapot R2 R3 
Kezd 10000000 00000000 

Be1 10000000 00000000 

Ki1 00000001 00000001 

Be2 00000001 00000001 

Ki2 00000010 00000011 

Be3 00000010 00000011 

Ki3 00000100 00000111 

... ... ... 

Be8 01000000 01111111 

Ki8 10000000 11111111 

Be9 10000000 11111111 

Ki9 00000001 00000000 
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6. CSÍK A LED-EKEN, TÖMÖREN 

Az előző alfejezetben a 2. feladat megoldásának assembly kódja talán egy kicsit 
nehezen volt emészthető. Sebaj, szokjunk hozzá ahhoz, hogy az assemblyben ilyesféle 
gondolatmentek sűrűn fordulnak elő. Azonban meg szeretnénk nyugtatni az olvasót; egy 
jó darabig sokkal egyszerűbb kódokkal fogjuk bemutatni az ADuC lehetőségeit. 
Vizsgáljuk most meg, hogy hogyan lehetne sokkal egyszerűbben megoldani a 
2. feladatot akkor, ha még néhány utasítást ismerünk! 

6.1 A Carry bit 

Az 1.3 alfejezetben már említettük, hogy az assembly nyelvű programozásnál bizonyos, 
az architektúrára jellemző jelzőbitek vagy flag-ek is fontos szerephez jutnak. 
Ismerkedjünk meg hát azzal a bittel, amelyik az ADuC mikrovezérlőknél kulcsszerepet 
játszik nagyon sok műveletnél! Ezt a bitet Carry bitnek vagy röviden C bitnek hívják. 
A Carry angol szó magyarul átvitelt (is) jelent. Ez szoros összefüggésben áll a C bit 
szerepével. Mire használható a C bit? Mit jelez? Mit mutat? Főbb használati területei a 
következők: 
 Két bájt összeadásakor tartalmazhatja a kezdeti átvitelt ill. jelzi, ha az eredmény 

átvitelt tartalmaz. 
 Két bájt kivonásakor tartalmazhatja a kezdeti átvitelt ill. jelzi, ha az eredmény 

átvitelt tartalmaz. 
 Jelezheti a kiértékelt reláció mint logikai kifejezés igaz vagy hamis mivoltát 

összehasonlító utasításoknál. 
 Bitforgató műveleteknél ideiglenes tárolóként működhet. 
 Bitműveleteknél a logikai kifejezések egyik operandusa. 

Amint látható, a C bit használhatósága nagyon széleskörű. Sokszor már a miatt 
bizonytalanodnak el a kezdő programozók, hogy egyáltalán van-e olyan utasítás, 
amelynek végrehajtása nem befolyásolja a C bit értékét. Természetesen van, ám 
csakugyan sok utasítás van hatással a C bitre. Így amikor valaki önállóan böngészi a 
8051/8052-es processzormagok utasításkészletét, akkor azt is mindig nézze meg, hogy 
egy adott utasítás mit tesz a C bittel! 

A C bit értékét befolyásoló legegyszerűbb utasítások a következők: 
SETB C 
CLR C 
CPL C 

Az első utasítás magasra állítja a C bitet, tehát C = 1 lesz. A második utasítás törli a C 
bitet, tehát C = 0 lesz. A harmadik utasítás eredménye már sejthető; invertálja a C bitet. 
A mnemonikok rendre az angol Set Bit (bit magasra állítása) kifejezésből ill. Clear 
(töröl) és Complement (komplementer) szavakból származnak. 

6.2 Bitforgatás C-n keresztül 

A már bemutatott bitforgató utasításoknak, tehát RL-nek és RR-nek van olyan 
változatuk is, amely a C-biten keresztül végzi a forgatást. Ez azt jelenti, hogy az 
akkumulátor kiléptetett bitje C-be kerül, a belépő bit viszont C-ből érkezik. A két 
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utasítás mnemonikja a következő: 
 RLC A 
és 
 RRC A 

A mnemonikok az angol Rotate Accumulator Left through C (akkumulátor forgatása 
balra C-n keresztül) és Rotate Accumulator Right through C (akkumulátor forgatása 
jobbra C-n keresztül) kifejezésekből származnak. Könnyű meggondolni, hogy ha a C-bit 
értékét szabadon állítgathatjuk, akkor azt léptethetünk be az akkumulátorba, amit csak 
akarunk. A C-biten keresztül dolgozó bitforgató utasítások hatását a 5.1. ábra 
szemlélteti. 

 

5.1. ábra. Az RLC A (fent) és RRC A (lent) utasítások hatása C-re és az akkumulátor bitjeire 

Az új utasítások ismeretében fogalmazzuk át a 2. feladatot: 
3. feladat: 

Jelenítsünk meg a LED-soron egy egyre hosszabb csíkot, amely növekedés közben 
minden fázisnál várakozik egy keveset, telítődés után pedig újraindul. Használjuk a C-n 
keresztüli bitforgatás műveletét! [Code03] 
A 4.4 alfejezet első listája mutatja, hogy milyen bitmintázatokat kell a 2-es portra 
kitennünk, hogy előálljanak a megjelenítendő csík egyes fázisai. Látni fogjuk, hogy 
milyen hatékony eszközt ad a kezünkbe a C-n keresztül történő bitforgatás. Tételezzük 
föl ugyanis, hogy az akkumulátor tartalma 11111111. Ez ugyebár az első fázis, amikor 
egyetlen LED sem világít. Ha ezek után töröljük a C bitet (C = 0), majd kiadjuk az RLC 
A utasítást, akkor az akkumulátor tartalma 11111110 lesz. Az eredeti érték bal szélső, 
azaz 7. bitje, azaz aktuálisan 1 lép be C-be. Ezzel az értékkel a továbbiakban semmi 
dolgunk. A következő fázis előállításhoz újra töröljük a C bit értékét, újra alkalmazzuk 
a C-n keresztüli bitforgatást, és így tovább. Ezzel az eljárással sokkal egyszerűbben 
állítjuk elő a csík egyes fázisainak bitmintázatás, mint amikor aritmetikai és logikai 
műveletekkel tettük. A kód is sokkal rövidebbé, tömörebbé és könnyebben érthetővé 
válik. Figyeljünk arra, hogy a csík fázisainak megfelelő értékeket az R3 regiszterben 
tároljuk, hiszen az akkumulátort az időhúzó szubrutin meghívásához használni fogjuk. 
Ez a szubrutin (DELAY) tökéletesen megegyezik azzal, amit a 4.3 alfejezetben 
készítettünk. Íme, a kód: 
 
;**********Code03.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER.  
JMP MAIN ;Mindjárt el is pöccintjük a 

 ;programvezérlést feljebb a memóriába, 

 ;hiszen a későbbiekben tanult megszakítások 
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 ;vektorai foglalnak helyet a kódmemória 

 ;legelején. 

 
ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a tényleges kód. 

MAIN: 
MOV R3,#11111111b ;Kezdeti érték R3-nak. Ebben gyűlnek a csík 

 ;egyes fázisainak megfelelő értékek, melyek 

 ;a P2-es portra írandók. A kezdeti érték 

 ;az összes LED-et kikapcsolja. 

 
MOV R4,#9 ;Kilencszer fut le ez a ciklus, hiszen 9 

 ;fázisból áll a csík. 

csik: 
MOV P2,R3 ;Kitesszük a LED-ek portjára a csík értékét. 

MOV A,#10 ;A megfelelő paraméterrel 

CALL DELAY ;meghívjuk az időhúzást (0,1 s). 

MOV A,R3 ;A-ba töltjük a csík aktuális értékét. 

CLR C ;Töröljük a C bitet. 

RLC A ;Beléptetjük A-ba a C bitet, jobbról balra. 

MOV R3,A ;Visszaírjuk R3-ba a csík új fázisát. 

DJNZ R4,csik ;Lekezeljük a ciklus kilépési feltételét. 

JMP MAIN ;Ugrás vissza a program elejére. 
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7. ADATOK KIOLVASÁSA A KÓDMEMÓRIÁBÓL 

A 4. és 5. fejezetekben megtanultuk, hogyan lehet szisztematikusan mintázatokat 
alkotni, melyeket aztán kijeleztünk az ADuC-panel LED-során. Azonnal adódik a 
kérdés: mi van, ha tetszőlegesen választott mintázatokat szeretnénk kijelezni? A válasz 
erre az, hogy ez is könnyűszerrel megoldható, csupán egy igen fontos regisztert és egy 
új címzésmódot kell megismernünk hozzá. A következő feladatot tehát így fogalmazzuk 
meg: 
4. feladat: 

Jelenítsünk meg a LED-soron a kódmemóriában előre rögzített mintázatokat! [Code04, 
Code05] 

7.1 Az adatmutató 

A 8051/8052-es processzormagoknak van olyan regiszterük is, amelyikkel a 
memóriában található adatokat érhetjük el szisztematikusan. Ez a regiszter az 
adatmutató, angol nevén Data Pointer. Nagyon fontos tudnunk, hogy ez a regiszter 
valójában hárombájtos, azaz három egybájtos regiszterből áll. Ezek megnevezése: DPP, 
DPH, DPL. A rövidítések az angol Data Pointer Page, Data Pointer High és Data 
Pointer Low kifejezésekből származnak. A DPP regiszterrel ebben a tankönyvben nem 
foglalkozunk (ez mutatja a megcímzendő memóriaterület adott lapját); elég lesz most 
nekünk a DPH/DPL regiszterkettős. Ez a két regiszter szorosan összetartozik, együtt 
egy 16-bites címet alkot. Ezzel a 16-bites címmel 64 kilobájtos memóriaterület 
címezhető. A memóriaterületek 256-bájtos egységeit nevezik lapoknak. Így pl. az 1. lap 
a 64 kbyte-on belül a 0100h címtől a 01FFh címig tart. A DPH regiszter az adatmutató 
felső bájtja, míg a DPL regiszter az alsó bájtja. Ezek együttes értelmezéséhez nyújt 
segítséget a IV. Magát a regiszterkettőst innentől kezdve DPTR-nek fogjuk jelölni, 
hiszen együttesen alkotják az adatmutatót (Data Pointer-t). Látható, hogy a DPTR 
adatmutató így összesen 16-bites bináris értéket reprezentál. Ha ezt memóriacímzésre 
használjuk, akkor így jön ki a 64 kbyte, hiszen 216 = 65 536 = 64⋅1 024 = 64⋅210 (vö. 1.2 
alfejezet). 

IV. TÁBLÁZAT:AZ ADATMUTATÓ ALSÓ BÁJTJA, FELSŐ BÁJTJA ÉS AZOK EGYÜTTES 
ÉRTELMEZÉSE. 

DPH bitjei DPL bitjei 

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

A kétbájtos DPTR regiszter 

15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 

 

7.2 Értékek növelése és csökkentése 

Az assembly nyelvek elemi utasítási közé tartozik a memóriarekeszek tartalmának 1-
gyel való növelése és csökkentése. Ezeket az utasításokat szigorú értelemben aritmetikai 
utasításoknak kell tekintenünk, de ennél a besorolásnál azért rezeg a léc. No, de semmi 
baj, az egyszerű növelő és csökkentő utasítások nélkül néha szinte képtelenség, de 
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legalábbis igen nehézkes lenne megírni azt, amit akarunk. 

 A memóriarekesz növelését végrehajtó utasítás mnemonikja INC, ami az angol 
Increment Register (regiszter növelése) kifejezésből származik, a memóriarekesz 
csökkentését végrehajtó utasítás mnemonikja DEC, ami az angol Decrement Register 
(regiszter csökkentése) kifejezésből jön. Az eddig ismertetett címzésmódokkal a két 
utasítás változatai a következők: 

INC A 
INC Rn 
INC direct 
INC DPTR 
DEC A 
DEC Rn 
DEC direct 

Látható, hogy az adatmutató növelésére létezik utasítás, de csökkentésére nincs! Ez 
azonban ne keserítsen el bennünket, az ADuC 842-es a megfelelő SFR használatával 
konfigurálható úgy, hogy az adatmutatóval történő címzés végrehajtása után annak 
értéke automatikusan 1-gyel nőjön vagy akár 1-gyel csökkenjen. Egyéb esetekben 
nekünk kell gondoskodnunk DPTR növeléséről vagy csökkentéséről. 

7.3 A kód-indirekt címzés 

Az assembly nyelvekben általában léteznek olyan utasítások, melyekkel indirekt 
címzés valósítható meg. Aki tanult már magas szintű programozási nyelvet, annak a 
mutatók koncepciója jelenthet némi fogódzkodót. Az indirekt címzés lényege az, hogy 
egy rögzített címhez egy segédregiszter vagy az adatmutató tartalmát még hozzáadja a 
processzor, és az így kapott címen lévő memóriarekeszhez nyúl hozzá. A részletes 
magyarázatot jelen esetben mindjárt egy konkrét címzéstípussal ismertetjük. Ennek a 
címzésnek a neve: kód-indirekt címzés (angolul Code Indirect Addressing). Azért kód-
indirekt, mert a processzor a kódmemóriához fér hozzá és másol ki onnan adatot. Írni a 
megcímzett helyre nyilván nem tud, hiszen a kódmemória futás közben csak olvasható 
memóriaként működik. Nézzük, milyen szintaxisa van annak a kód-indirekt címzéssel 
dolgozó utasításnak, amellyel foglalkozni fogunk: 

MOVC A,@A+DPTR 

Kicsit csemegézzünk az utasítás megjelenésén! A MOV utasítást már ismerjük többféle 
címzésmóddal. Azonnal feltűnhet, hogy ehhez képest a fenti utasítás még egy C 
karaktert tartalmaz. Ez a C betű utal a kódhoz történő hozzáférésre. A MOVC mnemonik 
ugyanis az angol Move Code Byte to Accumulator (kódbájt (be)mozgatása az 
akkumulátorba) kifejezésből származik. Ami még feltűnhet, az az a tény, hogy a 
címzésnél szerepel a kukac karakter: @. Ez a karakter nekünk, magyaroknak kukac, a 
hollandoknak majomfarkinca (apenstaartje), aminek itt semmi értelme, és egy angol 
anyanyelvű ember egy e-mail-cím felolvasásakor a kukac karakterhez érve azt mondja, 
hogy at ([æt], prepozíció, jelentése: -nál, -nél). Helymegjelölésre használja! 
Gondolkodjunk most ezzel a logikával! A MOVC utasítás a MOV előtag alapján adatot 
fog másolni a kódból; erre a C karakter utal. Az utasítás első operandusa az A, így a 
másolás célállomása az akkumulátor. Most jön az, hogy honnét történik a másolás: 
ennek címét úgy határozzuk meg, hogy az adatmutatóhoz (DPTR) hozzáadjuk az 
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akkumulátor (A) aktuális értékét: DPTR+A. Végül a kukac karakter mutatja, hogy a 
DPTR+A művelettel megadott cím a forráscím, azaz onnan történik az ott állomásozó 
adat kiolvasása. Figyeljünk oda arra, hogy ennél az utasításnál az akkumulátor tartalma 
fölülíródik! A kód-indirekt címzés megértéséhez az V nyújt segítséget. 

V. TÁBLÁZAT:A KÓD-INDIREKT CÍMZÉS SZEMLÉLTETÉSE. 

Kódmemória címei Értékek 
0200h 20 

0201h 11 
0202h 3 

0203h 28 
0204h 19 

0205h 72 
0206h 10 
0207h 5 

DPTR A A értéke a MOVC A,@A+DPTR 
utasítás végrehajtása után 

0200h 0 20 
0200h 2 3 

0200h 6 10 
0200h 7 5 
0204h 0 19 

0204h 3 5 
 

7.4 Adatok elhelyezése a kódban 

Adatok elhelyezése a kódban viszonylag egyszerűen történik. Ehhez csak a DB (Data 
Byte, magyarul adatbájt) fordítói direktívát kell ismernünk. Az adatok felsorolását 
jelentő területnek vagy konkrét címet, vagy címkét (ez a gyakoribb) kell adnunk, amint 
azt az alábbi kódrészletben láthatjuk: 

adatok: 
DB 11111111b ;Az adattömb elemei. 
DB 01111110b 
DB 00111100b 
DB 00011000b 
DB 00000000b 
DB ... 

A DB direktívák megadása után az értékadás pontosan azzal a szintaxissal történhet, 
mint amit a közvetlen címzésnél láttunk (1.4 alfejezet), de most nincs szükség a kettős 
keresztre (#). 
 Az adatmutatóba a címkével ellátott memóriaterület kezdőcímét a következő 
szintaxissal tölthetjük: 
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MOV DPTR,#adatok 
Ennek az utasításnak az általános megjelölése a következő: 

MOV DPTR,#data16 

A közvetlen címzés rendben is van, de figyeljünk oda arra, hogy az adatmutatónak 16-
bites adatot kell megadnunk, hiszen 64 kilobájt megcímzéséhez éppen ennyi szükséges. 

Elérkeztünk hát ahhoz a ponthoz, hogy megoldjuk a 4. feladatot. A kódhoz 
folyamatábrát nem tartunk szükségesnek most sem, mert ismét csak nagyon egyszerű 
esettel állunk szemben. Nyolc bitmintázatot fogunk kijelezni a LED-soron, majd 
újraindítjuk a ciklust, így jópofa, mozgó mintázatok hatását keltő alkalmazást kapunk. A 
kódból éppen úgy hiányozni fognak az állandó direktívák és az időhúzó szubrutin 
(DELAY), mint a korábbi néhány esetben. 

 
;**********Code04.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER.  

JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethet.  

 
ORG 0060h ;A tényleges program kezdete. 

MAIN: 
MOV DPTR,#adatok ;Az adatok tömbjének címe az adatmutatóba 

 ;kerül. 

 
MOV R3,#0 ;Az R3 regisztert használjuk  

 ;indexregiszternek az indirekt címzéshez. 

 
MOV R4,#8 ;8-szor fut le ez a ciklus, mert 8  

 ;adatbájtot akarunk kijelezni. 

displ: 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük a soros indexünket R3-ból. 

MOVC A,@A+DPTR ;Adat olvasása a kódmemóriából kód-indirekt 

 ;címzéssel. 

 
MOV P2,A ;A beolvasott adat kihelyezése a LED-sorra. 

MOV A,#20 ;A megfelelő paraméterrel 

CALL DELAY ;meghívjuk az időhúzást (0,2 s). 

 
INC R3 ;Az indexregiszterünk értékének növelése a 

 ;ciklus következő lefutásához. 

 
DJNZ R4,displ ;Lekezeljük a ciklus kilépési feltételét. 

JMP MAIN ;Ugrás vissza a program elejére. 

 
adatok: 
DB 01111110b ;Az adattömb elemei 
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DB 00111100b 
DB 10011001b 
DB 11000011b 
DB 11100111b 
DB 11000011b 
DB 10011001b 
DB 00111100b 

7.5 Az adatmutató automatikus növelése 

Az előző alfejezetben bemutatott kódban az adatmutató értékét nem változtattuk. 
Indexeléshez csak az akkumulátorra volt szükségünk. Más lenne a helyzet, ha 255-nél 
több adatbájtot szeretnénk kijelezni. Ekkor az akkumulátor önmaga már nem lenne elég 
az indexelésre, így gondoskodnunk kellene az adatmutató növeléséről is. Van viszont 
lehetőség arra, hogy az ADuC 842-es minden egyes kód-indirekt címzés után 
automatikusan 1-gyel növelje DPTR-t. Ehhez egy SFR-be kell elhelyeznünk a megfelelő 
értéket. 
 A speciális funkciójú regiszterekről röviden már tettünk említést a 3.1 
alfejezetben. Az elektronikus tankönyv hátralévő részében sokszor fogunk használni 
SFR-eket. Ehhez elengedhetetlenül szükséges lesz az Analog Devices cég által a 842-es 
architektúrához mellékelt leírás tanulmányozása [1]. Ennek a tankönyvnek nem az a 
feladata, hogy minden SFR minden funkcióját kimerítően bemutassa. Sok SFR-rel 
fogunk dolgozni, de nem mindegyikkel. Amelyekkel dolgozunk, azoknak sem tudjuk 
mindig minden konfigurációját bemutatni. Amennyire azonban lehetséges, tankönyvhöz 
illő módon próbáljuk meg taglalni az aktuálisan használt SFR kiválasztott 
konfigurációjának hatását. Az SFR-eknek általában van saját nevük, melyekkel 
hivatkozhatunk rájuk. Ezek a nevek is többnyire mnemonikok, melyek angol 
kifejezésekből származnak. Ezek a nevek szerepelnek többek között az assemblerhez 
tartozó MOD842 fájlban is. Számos SFR bitenként címezhető, azaz minden bitjének 
külön neve van, melyeket a C bithez hasonlóan állítgathatunk magasra vagy alacsonyra. 
A többi SFR bitenként nem, csak egész bájtként címezhető. Ebben az esetben a mi 
felelősségünk az, hogy minden bitnek pontosan azt az értéket adjuk, ami a felhasználni 
kívánt hatást kiváltja. Az [1] referenciaként megadott, ADuC841_2_3.pdf fájlban, 
mely a gyártótól megvásárolt CD-ről származik, az SFR-ek tárgyalásnál mindig közlik 
azok mnemonikját, teljes angol nevét, memóriacímét, bekapcsoláskor felvett default 
értékét és bitenkénti címezhetőségét. Úgy gondoljuk, hogy ezek közül a 
legfontosabbakat mi is mindig összefoglaljuk egy táblázatban, kiegészítve a magyar 
megnevezéssel. 
 Visszatérve az adatmutatóra, az adatmutató működését befolyásoló SFR adatait a 
VIban találjuk. Kezdő szintünk miatt csak két bitjének hatását ismertetjük. 
 

VI. TÁBLÁZAT:A DPCON SFR TÁRGYALT BITJEI. 

DPCON Data Pointer Control 
Adatmutató-vezérlő 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
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Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Bit neve Leírás 

3 DP0m1 Az adatmutató viselkedése. 
DP0m1 DP0m0 Üzemmód 
  0     0   Normál (8052-es) viselkedés. 
  0     1   MOVX és MOVC utasítások után DPTR  
            növelése 1-gyel. 
  1     0   MOVX és MOVC utasítások után DPTR  
            csökkentése 1-gyel. 
  1     1   DPTR alsó bájtjának kipeckelése. 
            (16-bites eszközöknél lehet hasznos.) 

2 DP0m0 

 
Az egyes SFR-ek lehetőségeinek tárgyalásakor arra biztatjuk az olvasót, hogy ezzel az 
elektronikus tankkönyvvel párhuzamosan tanulmányozza az említett 
ADuC841_2_3.pdf fájl megfelelő részét! Az adatmutató működését befolyásoló 
DPCON SFR összes bitjének magyarázata itt található meg: [1, p. 51, Table 21]. A 
hivatkozott táblázatból kiderül, hogy a bemutatott adatmutatót elsődleges 
adatmutatónak kell neveznünk, mert van egy másodlagos vagy hűbb fordítással 
árnyék-adatmutató is. Ez utóbbival azonban nem foglalkozunk. Az elsődleges 
adatmutató viselkedését a DPCON 3. és 2. bitje határozza meg. Ha e két bit értéke 
együttesen 01, akkor az azt a működést váltja ki, hogy minden egyes MOVC (és MOVX, 
de erről majd később) utasítás után DPTR értéke 1-gyel nő. Ezek szerint ilyenkor az 
akkumulátorra igaziból nincs is szükségünk a címzéshez, de mivel az mindig része a 
kód-indirekt címzésnek, ezért célszerű az értékét 0-n tartani. (Rafináltabb programozók 
persze kombinálhatják a kettőt…) Mindazt, amit most elmondtunk, a következő kódban 
mutatjuk be. Ez a kód a bemutatott résztől eltekintve tökéletesen megegyezik Code04-
gyel, lásd előző alfejezet. Ezzel az adatmutatós trükkel a kód még rövidebbé válik. 
 
;**********Code05.asm********** 
MAIN: 
MOV DPCON,#00000100b  
 ;Annak beállítása, hogy az elsődleges 

 ;adatmutató automatikusan 1-gyel nőjön, 

 ;valahányszor végrehajtódik a MOVC 

 ;utasítás. 

 

MOV DPTR,#adatok ;Az adatok tömbjének címe az adatmutatóba 

 ;kerül. 

 
MOV R4,#8 ;8-szor fut le ez a ciklus, mert 8  

 ;adatbájtot akarunk kijelezni. 

displ: 
MOV A,#0 ;A kód-indirekt címzéshez 0-t teszünk A-ba,  

 ;mert most majd a DPTR fog automatikusan 

 ;nőni. 

 
MOVC A,@A+DPTR ;Adat olvasása a kódmemóriából kód-indirekt 
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 ;címzéssel. 

 
MOV P2,A ;A beolvasott adat kihelyezése a LED-sorra. 

MOV A,#20 ;A megfelelő paraméterrel 

CALL DELAY ;meghívjuk az időhúzást (0,2 s). 

 
DJNZ R4,displ ;Lekezeljük a ciklus kilépési feltételét. 

JMP MAIN ;Ugrás vissza a program elejére. 
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8. FELTÉTELEK KEZELÉSE 

A 8051/8052-es processzormagok utasításkészlete nem bővelkedik összehasonlításokat 
lehetővé tevő utasításokban. Persze azzal a néhánnyal, ami rendelkezésünkre áll, 
mindent el lehet intézni, csak hozzá kell szokni a logikájukhoz. Feltételek kezelésére 
egy programban szinte mindig szükség van. Ha már akárcsak egyetlen ciklust is írunk, 
annak kilépési feltétele is feltétel. Ez az egyik legfontosabb eset. A másik az, amikor 
valamely logikai kifejezés igaz vagy hamis mivolta alapján el kell ágaztatnunk a 
programot. Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogy miként lehet pontosan ugyanúgy 
működő ciklusokat többféleképpen megírni. A bemutatott módszerek nem kimerítő 
elemzést jelentenek; ezek alapján (vagy éppen ezektől függetlenül) további 
ciklusszervezési gondolatmeneteket bizonyára az olvasó is könnyen ki tud találni. 

8.1 Összeadás és kivonás 

Az átvitel nélküli összeadás utasítását már bemutattuk a 4.2 alfejezetben, azonban a 
teljesség kedvéért újra felsoroljuk a már ismert címzésmódú változatokat: 

ADD A,Rn 
ADD A,direct 
ADD A,#data 

Ez az utasítás befolyásolja a C bit értékét. Ha az összeadás eredménye nagyobb, mint 
255, akkor a C bit 1 lesz, különben 0. Ezért hívják átviteli bitnek. Ennek segítségével 
lehet több bájton ábrázolt számokat összeadni, de akkor azt már összeadás közben 
figyelembe kell venni, amit az ADD utasítás nem tesz! Az összeadásnak van olyan 
változata is, amely nem csak az operandust adja az akkumulátorhoz, hanem a C bit 
tartalmát is. Az átviteles összeadás mnemonikja ADDC, ami az angol Add Accumulator 
with Carry (hozzáad az akkumulátorhoz átvitellel) kifejezésből származik. A művelet 
végrehajtása befolyásolja a C bit értékét, bármi volt is az a művelet elvégzése előtt. 
Jelentése a művelet után ugyanaz, mint az ADD utasításnál. Az átviteles összeadás 
utasítása az eddig megtanult címzésmódokkal: 

ADDC A,Rn 
ADDC A,direct 
ADDC A,#data 

Hogy jól érthető legyen, megismételjük a C bittel kapcsolatos tudnivalókat. Vannak 
olyan utasítások, melyek végrehajtásánál nem mindegy, hogy mi volt a C bit értéke az 
utasítás végrehajtása előtt. Vannak aztán olyan utasítások, amelyek végrehajtása 
befolyásolja a C bit értékét, de ez csak az utasítás végrehajtása után derül ki. A két eset 
teljesen mást jelent, és figyeljünk arra, hogy bizonyos utasításokra mind a két 
megfogalmazás igaz! 
 A teljesség kedvéért el kell mondanunk, hogy a C bit mellett van még két jelzőbit 
vagy flag, melyek értékét befolyásolják az aritmetikai műveletek. Ezek az AC ill. OV 
bitek. Az AC rövidítés az angol Auxiliary Carry (segéd-, kiegészítő átvitel) kifejezésből, 
az OV pedig az Overflow (túlcsordulás) szóból származik. AC pont ugyanazt jelzi, mint 
C, csak nem a 7. bitnél, hanem a 3. bitnél (a bitek számozását 0-val kezdve). OV a 
kettes komplemensben ábrázolt előjeles számoknál jut szerephez. Ezekkel a 
jelzőbitekkel egyelőre nem foglalkozunk. 
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 A kivonás utasításának mnemonikja SUBB, ami az angol Subtract from 
Accumulator with Borrow (kivonás az akkumulátorból kölcsönzéssel) kifejezésből 
származik. A borrow, azaz kölcsönzés szó magyarázatra szorul. Amerikában az terjedt 
el két szám papíron történő kivonásánál, hogy ha kisebb számjegyből kell nagyobbat 
kivonni valamely helyiértéknél, akkor a kisebbítendő következő jegyét csökkentik 
eggyel, majd ezt a kölcsönvett értéket adják hozzá átmenetileg a kisebbítendő, 
problémás számjegyéhez. Az eggyel csökkentett jegyet át is húzzák, majd odaírják az 
eggyel kisebb számjegyet. Ez a kölcsönzés szerepel az utasítás megnevezésében. A 
műveletet magyarul mi hívjuk nyugodtan simán átviteles kivonásnak. A SUBB utasítás 
változatai a már ismert címzésmódokkal: 

SUBB A,Rn 
SUBB A,direct 
SUBB A,#data 

A SUBB utasítás végrehajtásánál a C bit eredeti értéke is beszámít! Ha az utasítás 
végrehajtása előtt C = 1, akkor eleve lesz kölcsönzés, ha C = 0, akkor nem lesz. (Földi 
halandó ez utóbbi értelemben gondolna elsőként a kivonás műveletre.) Kivonásnál, 
ahogy az várható, maga az eredmény is befolyásolja a C bitet. C akkor lesz 1, ha a 
kivonandó nagyobb, mint a kisebbítendő, azaz az akkumulátor értéke. (AC és OV értéke 
itt is ahhoz hasonlóan alakul, mint az összeadó utasításoknál.) Ha nem akarunk 
magunknak meglepetést a SUBB utasítás használatánál, nagyon figyeljünk arra, hogy mi 
a C bit értéke a végrehajtás előtt! 

8.2 Összehasonlító és elágazási utasítások 

Ebben a fejezetben összeszedjük azokat az összehasonlító és elágazási utasításokat, 
melyekkel ciklusokat lehet szervezni és egyéb programelágazásokat megvalósítani. 

 A 3.2 alfejezetben már tárgyaltuk a DJNZ utasítást az R segédregiszterekkel. Ezt 
most megismételjük a felsorlásban, és most már egy másik címzéssel is érteni fogjuk: 

DJNZ Rn,rel 
DJNZ direct,rel 

Az utasításhoz tartozó magyarázat megtalálható az említett alfejezetben. 

 A másik összehasonlító és elágazási utasítás a CJNE. A mnemonik az angol 
Compare and Jump if Not Equal (összehasonlít, és ugrik, ha nem egyenlő) kifejezésből 
származik. Címzésmód alapján az alábbi verziók léteznek: 

CJNE A,direct,rel 
CJNE A,#data,rel 
CJNE Rn,#data,rel 

A három operandusból az első azt jelenti, amit összehasonlítunk. Ez lehet az 
akkumulátor vagy valamelyik R regiszter tartalma. A második operandus az, amihez 
hasonlítunk, a harmadik pedig egy relatív ugrás mértéke, azaz az ugrás mértéke az 
utasítás pozíciójához képest +127 és –128 bájt között. Assemblyben ezt általában 
címkékkel adjuk meg, és az assembler az, ami a kokrét értéket meghatározza. Ugrás 
akkor történik, ha a két összehasonlított objektum értéke nem egyenlő. Különben a 
program csorog tovább. 

 A harmadik és negyedik összehasonlító és elágazási utasítás a JZ és a JNZ. A 
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mnemonikok az angol Jump if Accumulator Zero (ugrik, ha az akkumulátor nulla) és 
Jump if Accumulator Not Zero (ugrik, ha az akkumulátor nem nulla) kifejezésből 
származnak. Ezek csak az akkumulátor értéke alapján ugratnak vagy nem ugratnak: 

JZ rel 
JNZ rel 

Ennyi! Bitekre vonatkozóan még vannak elágazási utasítások; azokat később vesszük. 
De több tényleg nincs. Néhány trükköt azonban még a későbbiekben ismertetünk az 
ugró utasításokkal kapcsolatban. 

8.3 Hat variáció egy feladatra 

Az előző alfejezetek után próbáljunk különféle módon ciklusokat szervezni valami 
látszólag értelmes feladatot teljesítve, de úgy, hogy a ciklusszervezés módjainak 
logikája akár jelentősen eltérhet egymástól, a látszat azonban tökéletesen ugyanaz 
maradjon! 
5. feladat: 

Számoljunk el a programmal 1-től 15-ig, és kis várakozással jelenítsük meg a LED-
soron az értékeket a kettes számrendszerben! [Code06, Code07, Code08, Code09, 
Code10, Code11] 
Ennek a feladatnak a megoldásánál hat eltérő ciklusszervezést fogunk kielemezni. 
Ezekhez most már folyamatábrát is rajzolunk. A megadott kódrészletekben az időhúzó 
szubrutinunk még mindig az, mint az előző néhány feladat megoldásánál, így ezt újra 
ismét csak fölösleges lenne megadnunk. Jelenlétére csak az azt meghívó utasítás fog 
utalni. 

 Az első megoldásban a DJNZ utasítást használjuk. A ciklusváltozó az R4 regiszter 
lesz, a kijelezendő értékek változója pedig R3. Lényeges, hogy az első megoldásban e 
két változónak semmi köze nem lesz egymáshoz; az egyik (R4) csak azért lesz felelős, 
hogy a ciklus 15-ször fusson le, míg a másik (R3) értékét külön kezeljük. A megoldás 
folyamatábrája az 7.1. ábrán látható. Vegyük észre, hogy a DJNZ utasítás nem csak a 
feltételt jelképező tételt valósítja meg, hanem az az előtt álló értékcsökkentést is! 
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7.1. ábra. Ciklusszervezés külön ciklusváltozóval és érdemi változóval 

Az 7.1. ábrán látható folyamatábra kódja a következő: 
 
;**********Code06.asm********** 
MOV R3,#1 ;Kezdeti érték R3-nak. 

MOV R4,#15 ;A ciklusváltozó kezdeti értéke. 

cik: 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük a kijelezendő értéket. 
CPL A ;Vesszük a komplementerét. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-soron. 

 
MOV A,#40 ;Paraméterátadás időhúzáshoz (0,4 s). 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 

 
INC R3 ;Növeljük a kijelezendő értéket. 

DJNZ R4,cik ;Lekezeljük a ciklusváltozót. Ugrunk vissza, 

 ;ha R4 értéke még nem 0. Ha már igen, csorog 

 ;tovább a program, azaz kilépünk a  

 ;ciklusból. 

 
JMP $ ;Önmagára ugratjuk vissza a programot. 

 ;A program helyben jár; többet semmit 

 ;sem csinál. 

 

A kódban egyetlen apró újdonságot láthatunk. Ez a legutolsó utasításnál a $ jel a JMP 
után. Ez azt jelenti, hogy az ugrás az utasításra önmagára történik, így igen tömör 
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alakját látjuk egy végtelen ciklusnak. Itt a program megakad, és innentől kezdve 
helyben jár. 
 A feladat második megoldásában ugyanúgy szervezzük a ciklust, mint az előbb, 
de a kijelezendő értékekhez most nem használunk külön változót, hanem azokat 
kifejezetten a ciklusváltozóból állítjuk elő aritmetikai műveletekkel. Ennek a 
megoldásnak a folyamatábrája a 7.2. ábrán látható, a kód érdemi része pedig 
közvetlenül utána (Code07). 

 

7.2. ábra. Az érdemi értékek előállítása aritmetikai műveletekkel a ciklusváltozóból 

 
;**********Code07.asm********** 
MOV R4,#15 ;A ciklusváltozó kezdeti értéke. 

cik: 
MOV A,16 ;A-ba tesszük a kijelezendő értéket. 
CLR C ;C-t töröljük a kivonáshoz. 

SUBB A,R4 ;A=16-R4 lesz az eredmény, azaz a  

 ;kijelezendő érték 1-től megy 15-ig. 

 
CPL A ;Vesszük a komplementerét a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-soron, a LED-ek portján. 

 
MOV A,#40 ;Paraméterátadás időhúzáshoz (0,4 s). 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 

 
DJNZ R4,cik ;Lekezeljük a ciklusváltozót. Ugrunk vissza, 

 ;ha R4 értéke még nem 0. Ha már igen, csorog 

 ;tovább a program, azaz kilépünk a  

 ;ciklusból. 
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JMP $ ;A program helyben jár; többet semmit 

 ;sem csinál. 

 
A feladat harmadik megoldásában máshogy szervezzük a ciklust. Most a kijelezendő 
értékek változója (R3) játssza a kulcsszerepet. Tulajdonképpen ez lesz a ciklusváltozó 
is. A ciklusból való kilépés feltételét a ciklus végén értékeljük ki, azaz a ciklus hátul 
tesztelő lesz. Ehhez a CJNE utasítást használjuk. Ennek a megoldásnak a 
folyamatábrája a 7.3. ábrán látható, a kód érdemi része pedig közvetlenül utána 
(Code08). 

 

7.3. ábra. Az érdemi értékeket maga a ciklusváltozó jelenti. A ciklus hátul tesztelő 

 
;**********Code08.asm********** 
MOV R3,#1 ;A ciklusváltozó kezdeti értéke. 

cik: 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük a ciklusváltozót. 

CPL A ;Vesszük a komplementerét a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-soron, a LED-ek portján. 

 
MOV A,#40 ;Paraméterátadás időhúzáshoz (0,4 s). 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 

 
INC R3 ;1-gyel növeljük a ciklusváltozó értékét. 

CJNE R3,#16,cik ;R3 utolsó értéke, ami jó nekünk, a 15. Ha 

 ;ez után növelünk rajta egyet, akkor 16-ot 

 ;kapunk. Ez a 16-os érték lesz jó kilépési 

 ;feltételnek. Ha ezt még nem értük el, 

 ;ugrunk vissza. 
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JMP $ ;A program helyben jár; többet semmit 

 ;sem csinál. 

 

A feladat negyedik megoldásában szintúgy a CJNE utasítást használjuk. Most is a 
kijelezendő értékek változója (R3) játssza a kulcsszerepet, és ismét ez lesz a 
ciklusváltozó is. A ciklusból való kilépés feltételét azonban a ciklus elején értékeljük ki, 
azaz a ciklus elöl tesztelő lesz. Ennek a megoldásnak a folyamatábrája a 7.4. ábrán 
látható, a kód érdemi része pedig közvetlenül utána (Code09). 

 

7.4. ábra. Az érdemi értékeket maga a ciklusváltozó jelenti. A ciklus elöl tesztelő 

 
;**********Code09.asm********** 
MOV R3,#1 ;A ciklusváltozó kezdeti értéke. 

cik: 
CJNE R3,#16,rendben ;Ha R3 még nem érte el a 16-ot, akkor 
 ;jöhet a ciklusmag. Ugrunk a ’rendben’ 

 ;címkére. 

 
JMP kiugrik ;Ha R3 már 16-tal egyenlő, akkor ide 

 ;csorog a program. Elhagyjuk a ciklust. 

 ;Kiugratjuk a ciklus mögé.  

rendben: 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük a ciklusváltozót. 
CPL A ;Vesszük a komplementerét a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-soron, a LED-ek portján. 

 
MOV A,#40 ;Paraméterátadás időhúzáshoz (0,4 s). 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 
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INC R3 ;1-gyel növeljük a ciklusváltozó értékét. 

JMP cik ;Visszaugrunk a ciklus elejére, az ott 

 ;lévő vizsgálathoz. 

 
kiugrik: 
JMP $ ;A program helyben jár; többet semmit 

 ;sem csinál. 

 

A feladat ötödik megoldásában szintúgy a kijelezendő értékek változója (R3) játssza a 
kulcsszerepet. Ismét ez lesz a ciklusváltozó. A ciklusból való kilépés feltételét ismét 
csak ciklus végén értékeljük ki, azaz a ciklus megint hátul tesztelő lesz. Ehhez azonban 
most a JNZ utasítást használjuk. Ennek a megoldásnak a folyamatábrája a 7.5. ábrán 
látható, a kód érdemi része pedig közvetlenül utána (Code10). 

 

7.5. ábra. Az érdemi értékeket maga a ciklusváltozó jelenti. A ciklus hátul tesztelő. A kilépési 
feltételt aritmetikai művelettel képezzük, és nullára hegyezzük ki. Az elágazáshoz a JNZ utasítást 

használjuk 

 
;**********Code10.asm********** 
MOV R3,#1 ;A ciklusváltozó kezdeti értéke. 

cik: 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük a ciklusváltozót. 

CPL A ;Vesszük a komplementerét a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-soron, a LED-ek portján. 

 
MOV A,#40 ;Paraméterátadás időhúzáshoz (0,4 s). 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 
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INC R3 ;1-gyel növeljük a ciklusváltozó értékét.  
 ;kor kell kilépni, ha R3-at 16-ra növeltük,  
 ;hiszen utolsó hasznos értéke 15. 

 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük R3-at. 

CLR C ;Töröljük C-t a kivonáshoz. 

SUBB A,#16 ;A=R3-16. 

JNZ cik ;Ha az eredmény nem 0, akkor még nem értük 

 ;el 16-ot, azaz a kilépési feltételt. Ekkor 

 ;ugrunk vissza a ciklus elejére. 

 
JMP $ ;A program helyben jár; többet semmit 

 ;sem csinál. 

 
Végül, a feladat hatodik megoldásában az a különbség az ötödikhez képest, hogy itt a 
JZ utasítást használjuk. Ehhez mind a folyamatábra (7.6. ábra), mind a kód (Code11) 
némileg módosul, hogy most akkor történjen ugrás, ha egy eredmény éppen nulla. 
Figyeljük meg, hogy e két utolsó algoritmusnál hol helyezkedik el a ciklusváltozó 
értékének növelése a kilépési feltétel kiértékeléséhez képest! 

 

7.6. ábra. Az érdemi értékeket maga a ciklusváltozó jelenti. A ciklus hátul tesztelő. A kilépési 
feltételt aritmetikai művelettel képezzük, és nullára hegyezzük ki. Az elágazáshoz a JZ utasítást 

használjuk 

 
;**********Code11.asm********** 
MOV R3,#1 ;A ciklusváltozó kezdeti értéke. 

cik: 
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MOV A,R3 ;A-ba tesszük a ciklusváltozót. 

CPL A ;Vesszük a komplementerét a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-soron, a LED-ek portján. 

 
MOV A,#40 ;Paraméterátadás időhúzáshoz (0,4 s). 

CALL DELAY ;Meghívjuk az időhúzó szubrutint. 

 
 
MOV A,R3 ;A-ba tesszük R3-at. 

CLR C ;Töröljük C-t a kivonáshoz. 

SUBB A,#15 ;A=R3-15. 

JZ kiugrik ;Ha az eredmény 0, akkor elértük R3 utolsó 

 ;hasznos értékét. Ez a kilépési feltétel. 

 ;Kiugrunk a ciklusból. 

 
INC R3 ;1-gyel növeljük a ciklusváltozó értékét. 
JMP cik ;Ugrás vissza a ciklus elejére. 

kiugrik: 
JMP $ ;A program helyben jár; többet semmit 

 ;sem csinál. 

 
Az 5. feladat megoldására gyártott hat eltérő ötlet nem az összes lehetőséget jelenti. 
Sok-sok, apró részletekben eltérő módszert lehetne még bemutatni. A cél mindenesetre 
az volt, hogy megmutassuk az olvasónak, hogy még a nagyon kevés elágazási 
utasítással is milyen célirányos módon van lehetőség ciklusok szervezésére és feltételek 
kiértékelésére. Saját programban pedig az aktuális feladattól függően bátran lehet 
ügyeskedni a legrövidebb kód, leggyorsabb végrehajtás, legkevesebb felhasznált 
regiszter stb. érdekében. 

  

 51 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
9. NYOMÓGOMBOK A PANELON 

Az ADuC 842 egyik portjának két lába alkalmas arra, hogy az azon történő változást 
külső eseményként értékelje a processzor. Ezzel kicsit később behatóbban 
foglalkozunk, de már most is képesek vagyunk arra, hogy ezeket a lábakat programból 
figyeljük. A hallgatói panelon egy-egy nyomógomb van kötve a 3. port 2. és 3. lábára. 
Amikor ezeket a nyomógombokat lenyomjuk, akkor földre húzzuk a lábakat. Ha a 
gombok nincsenek lenyomva, akkor a lábak magas jelszinten ülnek. 

 A nyomógombok kényelmes használatához tanuljuk meg az assembler BIT 
fordítói direktíváját! Ezzel a direktívával bitekhez rendelhetünk szimbólumokat, például 

led1 BIT P2.0 
led2 BIT P2.7 
but1 BIT P3.2 
but2 BIT P3.3 

Az első két sor a 2. port (a LED-sor portja) két szélső bitjét rendeli a led1 ill. led2 
szimbólumhoz, míg az utolsó két sor a nyomógombok portbitjeit rendeli a but1 ill. 
but2 szimbólumhoz. Figyeljük meg, hogyan hivatkozunk adott port adott bitjére! A P 
jelenti a portot, az utána álló szám a port sorszáma, a tizedespont utáni szám pedig a 
portbit sorszáma (0-val kezdve). 

9.1 Gombnyomás detektálása 

Ebben az alfejezetben egy nagyon elemi kis feladatot oldunk meg a nyomógombokkal 
kapcsolatban. 
6. feladat: 

A panel nyomógombjainak lenyomására világítson egy-egy LED a panel LED-során! 
Együttes megnyomásukkor mindkét LED világítson! A LED-ek bekapcsolása pontosan a 
lenyomás idejéig tartson! [Code12] 

A feladat megoldásához a MOV utasításnak két új verzióját tanuljuk meg; azokat, 
amelyekkel adott bitet mozgatunk a Carry bitbe ill. fordítva: 

MOV C,bit 
MOV bit,C 

A 6. feladat megoldása amilyen rövid, annyira látványos lesz működés közben. A kód 
tényleg csak pár sor, így teljes egészében közöljük. A bitek definiálása gyakorlatilag 
bárhol történhet a kódon belül. 
 
;**********Code12.asm********** 
$MOD842 ;Az ADUC842 szimbólumainak használata 

but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb szimbóluma. 

but2 BIT P3.3 ;A 2. gomb szimbóluma. 

led1 BIT P2.0 ;Az egyik szélső LED szimbóluma. 

led2 BIT P2.7 ;A másik szélső LED szimbóluma. 

CSEG ;A kódszegmens kezdete 

ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER. 

 52 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethez. 

ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a kód érdemi  

 ;része. 

MAIN: 
MOV C,but1 ;Az 1. gomb bitjének mozgatása C-be. 

MOV led1,C ;Aztán C kirakása a 'led1' portbitre. 
MOV C,but2 ;A 2. gomb bitjének mozgatása C-be. 

MOV led2,C ;Aztán C kirakása a 'led2' portbitre. 

JMP MAIN ;Kezdjük elölről. 

END 

9.2 Logikai műveletek bitekkel 

Ezzel az alfejezettel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami a számítástechnikában általában 
elkerülhetetlen: összefoglaljuk a logikai műveleteket és az azokhoz tartozó utasításokat. 
Egyelőre mindezt a bitek szintjén. A bájtokkal ezek alapján kicsit később már egészen 
könnyen el fogunk bánni. 
 Az előző alfejezetben megismerkedtünk az egyedileg kezelhető bitek fogalmával, 
és másoltuk is őket ide-oda. Ezeket a biteket természetesen éppen úgy lehet magasra 
állítani, törölni és invertálni, mint a C bitet (lásd 5.1 alfejezet): 

SETB bit 
CLR bit 
CPL bit 

Egyedi bitekkel a két legfontosabb logikai műveletet végezhetjük el; az ÉS ill. VAGY 
műveletet. A biztonság kedvéért a VIIban és a VIII felidézzük e két művelet 
igazságtáblázatát, csak a műveletekre az angol szót használjuk. Ha már itt tartunk, ne 
maradjon ki a negáció művelete sem (IX)! 

VII. TÁBLÁZAT:AZ ÉS (AND) MŰVELET IGAZSÁGTÁBLÁZATA. 

A B A AND B 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 
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VIII. TÁBLÁZAT:A VAGY (OR) MŰVELET IGAZSÁGTÁBLÁZATA. 

A B A OR B 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 

IX. TÁBLÁZAT:A NEGÁCIÓ (NOT) MŰVELET IGAZSÁGTÁBLÁZATA. 

A NOT A 
0 1 
1 0 

 
A fenti két logikai művelet utasítása bit típusú operandusokra a következő: 

ANL C,bit 
ORL C,bit 

A mnemonikok első két betűje nyilvánvaló, az utánuk következő L pedig valószínűleg 
az angol Logical (logikai) szóból származik. A 8051/8052-es processzormag 
programozásával foglalkozó szakkönyvek mindenesetre ezekre a mnemonikokra nem 
adnak kimerítő magyarázatot. 

Nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy az eredmény mindig a C bitbe kerül! 
Mintha a következő módon írnánk föl a műveleteket: 

C := C AND bit 
C := C OR bit 

Amennyiben úgy adódik a helyzet, hogy a logikai műveletek elvégzéséhez nem a bit 
névvel illetett bitre, hanem annak komplementerére (negáltjára, inverzére) van szükség, 
akkor a következő két utasítás lehet a segítségünkre: 

ANL C,/bit 
ORL C,/bit 

Ez utóbbi két utasítás nem azonos a fentebbi kettővel, gépi kódjuk is eltérő. A perjel (/) 
utal arra, hogy a művelet a C biten és a megcímzett bit negáltján hajtódik végre. 
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9.3 Elágazások bitek alapján 

A JZ és JNZ utasítások logikáját követve bitek értéke alapján is létrehozhatunk 
feltételes ugrásokat: 

JC rel 
JNC rel 
JB bit,rel 
JNB bit,rel 

A mnemonikok az angol Jump if C/Bit Set (ugrás, ha C/bit magas) és Jump if C/Bit Not 
Set (ugrás, ha C/bit nem magas (tehát alacsony)) kifejezésekből származnak. Az ugrás 
mértéke a relatív címkének megfelelően megint csak –128 és +127 bájt közötti érték 
lehet. A harmadik és negyedik utasításnál az első operandus, azaz a bit arra utal, hogy 
konkrét bitre kell hivatkoznunk. Hogy teljes legyen a lista, megadjuk az ötödik, ide 
tartozó utasítást is: 

JBC bit,rel 
Ez a mnemonik az angol Jump if Bit Set and Clear Bit kifejezésből származik. Akkor 
történik ugrás, ha a hivatkozott bit értéke 1, és ugráskor mindjárt törlődik is ez a bit. Ez 
az utasítás viszonylag ritkán kerül elő, de attól még bizonyos helyzetekben nagyon is 
hasznos lehet. 

9.4 Logikai műveletek bájtokkal 

A 8.2 alfejezetben áttekintettük a legelemibb logikai műveleteket különálló bitek 
esetében. Hasonló módon lehet logikai műveleteket végezni bájtokon; egyszerűen arról 
van szó, hogy két bájtnak mindig az azonos helyiértékű bitjein végezzük a műveletet. A 
bájtokon, azaz regiszterek vagy memóriarekeszek tartalmán végrehajtható logikai 
műveletek listája a már ismert címzésmódokkal a következő: 

ANL A,Rn 
ANL A,direct 
ANL A,#data 
ANL direct,A 
ANL direct,#data 
ORL A,Rn 
ORL A,direct 
ORL A,#data 
ORL direct,A 
ORL direct,#data 

Bájtok esetében szerencsére létezik utasítás arra a logikai műveletre, amelyet talán sok 
olvasó titokban már hiányolt is: ez lesz a kizáró VAGY. Angolul exclusive OR-nak 
hívják, így mi is az ebből származó XOR rövidítést használjuk a Xban. Érdekes, hogy 
bitekre nem hoztak létre a gyártók ilyen utasítást. 
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X. TÁBLÁZAT:A KIZÁRÓ VAGY (XOR) MŰVELET IGAZSÁGTÁBLÁZATA. 

A B A XOR B 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
A kizáró VAGY műveletre vonatkozó utasítások listája így fest: 

XRL A,Rn 
XRL A,direct 
XRL A,#data 
XRL direct,A 
XRL direct,#data 

A mnemonik az Exclusive OR, Logical (kizáró vagy, logikai) angol kifejezésből 
származhat. 
 Az ebben a fejezetben felsorolt címzésmódoknál a logikai művelet eredménye 
mindig az első operandusként megadott regiszterbe vagy memóriacímre kerül. 

9.5 Bitek módosítása bájton belül 

A bájtokra vonatkozó logikai műveletekkel apró, de igen fontos feladatokat oldhatunk 
meg. Az ÉS művelettel tetszőlegesen választott biteket törölhetünk egy bájtban 
függetlenül attól, hogy mi volt azok eredeti értéke. Mindezt úgy, hogy a többi bit értéke 
nem változik meg. Vegyük példának azt az esetet, amikor törölni akarjuk egy bájt 1. és 
3. bitjét! Ebben az esetben az ÉS művelet egyik operandusa az 11110101 lesz, tehát oda 
írunk nullákat, ahol a bit törlését végezzük. Az ilyen műveletekre használt bitmintákat 
maszknak vagy logikai maszknak nevezzük. Konkrét példa bitek törlésére: 
 11001100  
AND 11110101 
 -------- 
 11000100 
Látható, hogy ami a kijelölt helyeken az eredeti bájtban 1 volt, az csakugyan 0-vá vált, 
ami 0 volt, az maradt 0; a többi bit pedig változatlan maradt. 
 Ha most az a célunk, hogy az előbbi helyeken éppen magasra állítsuk a biteket, 
akkor az előbbi maszk inverzét használjuk, azaz 00001010-t. Tehát oda írunk 1-et, ahol 
a magasra állítást végezzük. ÉS művelet helyett most a VAGY műveletre van 
szükségünk: 
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 11001100  
OR 00001010 
 -------- 
 11001110 
Látható, hogy ami a kijelölt helyeken az eredeti bájtban 0 volt, az csakugyan 1-gyé vált, 
ami 1 volt, az maradt 1; a többi bit pedig változatlan maradt. 
 A kizáró VAGY művelettel még a fentieknél is nagyobb huncutságot tudunk 
kivitelezni: invertálhatjuk a kijelölt helyen lévő biteket: 
 11001100  
XOR 00001010 
 -------- 
 11000110 
Ezek a maszkolási trükkök nagyon hasznos eszközt adnak a kezünkbe assembly nyelvű 
programozás során, hiszen igen sokszor kell majd egyes regiszterek bitjeit elszigetelt, a 
többitől független módon állítgatnunk. 

9.6 Gombnyomások vizsgálata 

Ebben az alfejezetben olyan feladatot fogalmazunk meg a nyomógombokkal 
kapcsolatban, melynek megoldásához szükség lesz az előző két alfejezetben ismertetett 
utasításokra. 
7. feladat: 

A panel nyomógombjainak lenyomására világítson egy-egy LED a panel LED-sorának 
egyik ill. másik szélén! Együttes megnyomásukkor az összes LED világítson! A LED-ek 
bekapcsolását a gombnyomások pillanatnyi állapota határozza meg! [Code13] 
A 6. feladat megoldásánál nem volt más dolgunk, mint hogy berámoljuk a 
nyomógomboknak megfelelő biteket a LED-ek bitjeibe. Ez annak volt köszönhető, hogy 
mind a nyomógombok, mind a LED-ek inverz logikával dolgoznak, azaz ha az ezeknek 
megfelelő bit 0, akkor világít egy LED ill. van lenyomott állapotban a nyomógomb. 
Most azonban ennél többre lesz szükség. Az algoritmus nem bonyolult, folyamatábrára 
nincs is szükség. Code12 szimbólumait alapul véve figyeljük meg csupán az alábbi 
három sort, mert ez lesz a 6. feladat megoldásának a lelke: 

CLR C 
ORL C,but1 
ORL C,but2 

Mi történik itt? Először töröljük a C bitet. Utána VAGY műveletet hajtunk végre C-n 
szépen sorban mindkét gomb bitjével. Ha mindkét gomb le van nyomva 
(but1=but2=0), akkor a három sor végrehajtása után C értéke 0. Ha csak az egyik 
gomb van lenyomva (valamelyikük bitjének értéke 1), akkor a három sor végrehajtása 
után C = 1. Ha egyik gomb sincs lenyomva, akkor is ugyanezt kapjuk. Látható tehát, 
hogy a kritikus esetet, vagyis azt, amikor mindkét gombot lenyomtuk, az jelzi, ha a 
három sor végrehajtása után C = 0. És ezzel a feltétellel már meg tudunk fogalmazni 
elágazást. A kódot ismét teljes terjedelmében közöljük. Vegyük észre, hogy a bitek 
szimbólumainak definíciója most más helyen áll, mint Code12-ben, hiszen azt 
állítottuk, hogy az ilyen sorok gyakorlatilag bárhol elhelyezkedhetnek a kódban. 
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;**********Code13.asm********** 
$MOD842 ;Az ADUC842 szimbólumainak használata 

 
CSEG ;A kódszegmens kezdete 

ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER. 

JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethez. 
 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb szimbóluma. 

but2 BIT P3.3 ;A 2. gomb szimbóluma. 

led1 BIT P2.0 ;Az egyik szélső LED szimbóluma. 

led2 BIT P2.7 ;A másik szélső LED szimbóluma. 

 
ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a kód érdemi  

 ;része. 

MAIN: 
MOV C,but1 ;Az 1. gomb bitjének mozgatása C-be. 

MOV led1,C ;Aztán C kirakása a 'led1' portbitre. 
MOV C,but2 ;A 2. gomb bitjének mozgatása C-be. 

MOV led2,C ;Aztán C kirakása a 'led2' portbitre. 

 
CLR C ;Töröljük C-t. 

ORL C,but1 ;VAGY műveletet hajtunk végre a nyomógombok 

 ;két bitjével. 

ORL C,but2 ;Ha valamelyik gomb nincs lenyomva (azaz  

 ;értéke 1), akkor 

 ;a VAGY műveletek végeredménye 1. Ha mindkét 

 ;gombot 

 ;lenyomjuk (bitjeik értéke 0), akkor a VAGY  

 ;műveletek végeredménye 0. 

 
JNC dupla ;Ugrunk, ha mindkét gomb le van nyomva. 

ORL P2,#01111110b ;Akármi is volt eddig a LED-eken, 

 ;kikapcsoljuk a középső hatot; a két szélsőt 

 ;nem bántjuk. 

 
JMP MAIN ;Ugrás vissza a program elejére. 

dupla: 
MOV P2,#0 ;Az összes LED bekapcsolása. 

JMP MAIN ;Kezdjük elölről. 

END 
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9.7 Léptetés nyomógombbal 

Nyomógombokat többnyire nem a nyomogatás öröméért használunk, hanem valamilyen 
funkciót adunk nekik. A következő feladat egészen egyszerű kis alkalmazást fogalmaz 
meg, melyben egyetlen nyomógombé lesz a főszerep. 
8. feladat: 

Az 1. nyomógombbal léptessünk egyetlen világító LED-et körbe-körbe a LED-soron! Új 
lépés csak a gomb felengedése és újbóli lenyomása után történhet! [Code14] 
Ha végiggondoljuk, hogy mire lesz itt szükségünk, sejthetjük, hogy a gomb 
lenyomásának tényét valahogyan rögzítenünk kell, és új lépés csak akkor következhet 
be, ha a gombot felengedtük, majd újra lenyomtuk, azaz a lenyomás tényének állapota 
megszűnik, majd újra fennáll. Ezt az állapotjelzést most a C bittel valósítjuk meg; 
később tanulunk rá jobban használható megoldást is. Magához az elvhez azonban a C 
bit is tökéletesen megfelel. A megvalósítás folyamatábrája a 8.1. ábrán látható. 

 

8.1. ábra. A 8. feladat (léptetés nyomógombbal) megoldási elvének folyamatábrája 

A kód maga nem túl hosszú, a kötelező direktívákat ismét elhagyjuk. 
 
;**********Code14.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER. 

JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethez. 
 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb szimbóluma. 

 
ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a kód érdemi  

 ;része. 
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MAIN: 
MOV P2,#11111110b ;A legszélső LED bekapcsolása. 

CLR C ;A C bit törlése. Ebben a programban arra 

 ;használjuk, hogy jelezze a lenyomás 

 ;állapotát. 

wait: 
JNB but1,lenyom ;Ugrunk, ha a gomb le van nyomva. 

CLR C ;Töröljük C-t, mert felengedtük a gombot. 

JMP wait ;Ugrunk vissza a gomb helyzetének  

 ;vizsgálatához. 

lenyom: 
JC wait ;Ha már lenyomott állapotban van a gomb, 

 ;akkor visszaugrunk arra várni, hátha 

 ;felengedjük. 

 
SETB C ;Ha még nem volt lenyomva a gomb, akkor most 

 ;már le van nyomva. Jelezzük ezt az 

 ;állapotot a C biten. 

 
MOV A,P2 ;Eggyel odébb léptetjük a LED-et a 

RL A ;bitforgatás művelettel. 

MOV P2,A 
 
JMP wait ;Ugrunk vissza a gomb helyzetének 

 ;vizsgálatához. 

 
Amikor nagy élvezettel nyomogatjuk a gombot, hogy a világító LED látszólag 
szaladgáljon körbe-körbe, néha érdekes jelenséget tapasztalunk. A nyomógomb 
mechanikai szerkezetétől függően ugyanis sokszor nem csekély valószínűséggel 
előfordul az, hogy a LED hirtelen kettőt ugrik egy helyett. És ez nem programhiba! A 
jelenség neve prellegés. A prellegés német eredetű szó (prellen – csapódik, kocog, 
pattog, visszapattan) az elektronikában azt jelenti, hogy valamely alkatrész, jellemzően 
kapcsoló vagy nyomógomb, nem stabilan vált át egyik állapotából a másikba, hanem 
többször zárja ill. szakítja meg az áramkört. Ez a jelenség a most készített 
alkalmazásunkban anomális viselkedést idézhet elő. Nagyon fontos, hogy a prellegés 
lehetőségének mindig tudatában legyünk, és amikor csak tehetjük, védekezzünk ellene! 
Később arra is mutatunk példát, hogy ezt hogyan tehetjük meg. 

9.8 Bitváltozók használata 

A 8. fejezet bevezetőjében bemutattuk, hogy hogyan lehet szimbólumokat rendelni 
konkrét bitekhez, mint nyomógombokhoz és portbitekhez. A 7. feladat megoldásánál a 
C bitet használtuk általános célú kétállapotú változónak, azaz bitváltozónak. Ott még 
elegendő volt egynek a használata. Ez azonban csak ritkán tartható, igen sokszor egynél 
jóval több bitváltozóra lesz szükségünk, amelyek már nem a C bitet fogják terhelni. 
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Az ADuC 842-es architektúra memóriája 0. lapjának első 128 bájtját Lower 
RAM-nak, azaz alsó RAM-nak hívják. Ez a memóriaterület különösen érdekes. Az 
elektronikus tankönyvben többször elővesszük a memória speciális területeinek 
témakörét; most azonban csak azt a területet tárgyaljuk, amelyik bitenként címezhető, 
lásd 8.2. ábra. 

 

8.2. ábra. A Lower RAM bitenként címezhető területe 

A bitenként címezhető terület memóriacímei 20h-tól 2Fh-ig tartanak. A 20h 
memóriacímen pl. egy nyolcbites bájt található; éppen úgy, mint máshol. Megfelelő 
címzéssel ez a bájt teljes egészében felülírható. Azonban ezt a kincset érő 
memóriaterületet nem így szokás használni, hiszen az ADuC 842-es architektúrája 
lehetővé teszi, hogy a 20h-tól 2Fh-ig terjedő címeken lévő bájtokat bitenként 
címezhessük. Vagyis az említett 20h címen elhelyezkedő bájt minden egyes bitjéhez 
külön hozzáférhetünk, és felhasználhatjuk őket a programjainkban. Például jelzőbitként, 
bitváltozóként. Az alábbi lista a bitenként címezhető memóriaterület hozzárendelésére 
mutat példákat: 

bit0      BIT  00h 
bit1      BIT  01h 
gomb      BIT  1Fh 
marker    BIT  5Bh 
last_bit  BIT  7Fh 

Ezek után bármelyik, bitre vonatkozó utasításba bátran beírhatnánk a bit általános 
megnevezés (lásd 8.2 és 8.3 alfejezet) helyére a fenti listában megadott neveket. 
 A bitváltozók megismerése után megfogalmazzuk a 9. feladatot, amely a 
8. feladat továbbfejlesztése mindkét irányra. 
9. feladat: 

A két nyomógombbal léptessünk egyetlen világító LED-et körbe-körbe a LED-soron! Az 
1. gombbal balra, a 2. gombbal jobbra történjen a léptetés! Új lépéshez a gombok 
felengedése és újbóli lenyomása szükséges! [Code15] 
Ennél a feladatnál úgy tűnik, hogy nem lesz elég egyetlen jelzőbit. De ez nem jelent 
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problémát, hiszen már tudjuk, hogyan használhatunk bitváltozókat. A 8.3. ábrán 
láthatjuk a 9. feladat folyamatábráját, amelyen a kritikus bitváltozók a következők: 
le1, le2. Ha ezek a jelzőbitek magasak, akkor az 1. ill. 2. gomb lenyomott állapotban 
van. Minden további ügylet úgy történik, mint a 8. feladat megoldásánál. 

 

8.3. ábra. A 9. feladat (bitváltozók használata) megoldási elvének folyamatábrája 

A 8.3. ábrán szereplő folyamatábra bár terjedelmesebb, mint az eddigiek, a kód nem 
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lesz ennyire ijesztő. 
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;**********Code15.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER. 

JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethez. 
 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb szimbóluma. 

but2 BIT P3.3 ;A 2. gomb szimbóluma. 

le1 BIT 00h ;Az 1. gomb lenyomott állapotát jelző 

 ;bitváltozó. 

le2 BIT 01h ;A 2. gomb lenyomott állapotát jelző 

 ;bitváltozó. 

 
ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a kód érdemi  

 ;része. 

MAIN: 
MOV P2,#11111110b ;A legszélső LED bekapcsolása. 

CLR le1 ;A gombok lenyomott állapotát jelző 

CLR le2 ;bitváltozók törlése. 

wait: 
JNB but1,balra ;Ugrunk, ha az 1. gomb le van nyomva. 

JNB but2,jobbra ;Ugrunk, ha a 2. gomb le van nyomva. 

CLR le1 ;Ha egyik gomb sincs lenyomva, töröljük azok 

CLR le2 ;jelzőbitjeit. 

JMP wait ;Újra gombnyomásra várunk. 

balra: 
JB le1,wait ;Ha bármelyik gomb lenyomott állapotban van, 

JB le2,wait ;akkor visszaugrunk arra várni, hátha 

 ;felengedjük. 

SETB le1 ;Ha még nem volt lenyomva az 1. gomb, akkor 

 ;most már le van nyomva. Jelezzük ez az 

 ;állapotot. 

MOV A,P2 ;Eggyel balra léptetjük a LED-et a  

RL A ;bitforgatás művelettel. 

MOV P2,A 
JMP wait ;Ugrunk vissza a gomb helyzetének 

 ;vizsgálatához. 

jobbra: 
JB le1,wait ;Ha bármelyik gomb lenyomott állapotban van, 

JB le2,wait ;akkor visszaugrunk arra várni, hátha 

 ;felengedjük. 

SETB le2 ;Ha még nem volt lenyomva a 2. gomb, akkor 

 ;most már le van nyomva. Jelezzük ez az 

 ;állapotot. 

MOV A,P2 ;Eggyel jobbra léptetjük a LED-et a  
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RR A ;bitforgatás művelettel. 

MOV P2,A 
JMP wait ;Ugrunk vissza a gomb helyzetének 

 ;vizsgálatához. 

 

A prellegés jelensége ennél az alkalmazásnál éppen úgy megfigyelhető, mint Code14-
nél. Éppen úgy tudomásul vettük, és éppen úgy nem tettünk ellene semmit, mint 
előzőleg. Tudásunk jelenlegi szintjén még pironkodva továbbléphetünk, de komoly 
alkalmazásoknál ez már nem maradhat ennyiben. 

9.9 A prellegés kiküszöbölése várakozással 

Ebben az alfejezetben a feladat legyen hasonló a 9. feladathoz, de módosítsuk azt egy 
kicsikét. Most ne az legyen a lényeg, hogy fel kelljen engedni a nyomógombokat a 
következő lépéshez, hanem az, hogy bizonyos időnek el kelljen telnie ahhoz, hogy 
újbóli kiértékelés következzék be. 
10. feladat: 

A két nyomógombbal léptessünk egyetlen világító LED-et körbe-körbe a LED-soron! Az 
1. gombbal balra, a 2. gombbal jobbra történik a léptetés. A gombok újbóli 
kiértékeléséhez némi időkésleltetésen keresztül vezessen az út! [Code16] 
Ennél a feladatnál nem lesz szükségünk bitváltozókra, viszont újra előhúzzuk a jól 
bevált időhúzó szubrutinunkat (lásd 4.3 alfejezet). Amikor nyomógomb lenyomását 
érzékeli a program, akkor elvégzi azt a műveletet, amit kell (jelen esetben a 
bitforgatást), utána pedig néhány tized másodpercig vár. Így a prellegést kiküszöböljük, 
viszont a várakozást jelentő idő holt idő, mert ott további beavatkozásra, 
eseménykezelésre egyelőre nem lesz lehetőségünk. Egyszerűbb esetekben ez nem is baj, 
de kifinomultabb igények és feladatok esetében ez a módszer nem engedhető meg. 
Amikor elérünk a megszakítások tárgyalásáig, erre a helyzetre is mutatni fogunk 
megoldást. A gombnyomás észlelése utáni cselekvés és várakozás egyszerűbb, mint az 
előző két feladat megoldásának gondolatmenete, így folyamatábra megadása sem 
szükséges. A kód könnyen értelmezhető. És annak is nyilvánvalónak kell lennie, hogy 
ennél a megoldásnál akár rá is tenyerelhetünk a nyomógombokra; akkor is lépkedni fog 
körbe a LED. Ha mindkét gomb le van nyomva, akkor viszont visszaugratjuk a 
vezérlést a várakozáshoz. A lépések maximális sebességét egyébként éppen a prellegést 
kiküszöbölő várakozás határozza meg. Ezt a szubrutint éppen úgy nem tüntetjük föl, 
mint a korábbi programoknál, mert az nem változik meg; most is ugyanazt használjuk 
(DELAY). 

 
;**********Code16.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER. 

JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethez. 
 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb szimbóluma. 

but1 BIT P3.3 ;A 2. gomb szimbóluma. 
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ORG 0060h ;Itt kezdődik a memóriában a kód érdemi  

 ;része. 

MAIN: 
MOV P2,#11111110b ;A legszélső LED bekapcsolása. 

wait: 
JNB but1,balra ;Ugrunk, ha az 1. gomb le van nyomva. 

JNB but2,jobbra ;Ugrunk, ha a 2. gomb le van nyomva. 

JMP wait ;Újra gombnyomásra várunk. 

 
balra: 
JNB but2,wait ;Ha a 2. gomb is le van nyomva (azaz itt 

 ;éppen mind a kettő), akkor visszaugrunk 

 ;a várakozáshoz. 

 
MOV A,P2 ;Eggyel balra léptetjük a LED-et a  

RL A ;bitforgatás művelettel. 

MOV P2,A 
 
MOV A,#10 ;0,1 s időhúzás jön a 

CALL DELAY ;szubrutinnal. 

JMP wait ;Ugrunk vissza a gomb helyzetének 

 ;vizsgálatához. 

jobbra: 
JNB but1,wait ;Ha az 1. gomb is le van nyomva (azaz itt 

 ;éppen mind a kettő), akkor visszaugrunk 

 ;a várakozáshoz. 

 
MOV A,P2 ;Eggyel jobbra léptetjük a LED-et a  

RR A ;bitforgatás művelettel. 

MOV P2,A 
 
MOV A,#10 ;0,1 s időhúzás jön a 

CALL DELAY ;szubrutinnal. 

JMP wait ;Ugrunk vissza a gomb helyzetének 

 ;vizsgálatához. 

9.10 A teljes alsó RAM 

Az alsó RAM-ról már fölvillantottunk néhány részletet a 8.8 alfejezetben. Ott kizárólag 
a bitenként címezhető területet tárgyaltuk. Az alsó RAM-nak azonban van még két 
fontos területe. Az első ilyen terület címei 00h-tól 1Fh-ig tartanak, azaz összesen 32 
memóriarekeszről van szó. Ezen a területen helyezkednek el a memóriában az R 
regiszterek. És az a helyzet, hogy ezekből a regiszterekből összesen négy példány 
létezik, nyolcasával rendezve. Olyan ez, mintha nyolcfiókos szekrényből lenne összesen 
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négy darabunk a szobánkban. Az R regiszterek címeit a 8.4. ábra mutatja. Bal szélen a 
decimális címek, mellettük a hexadecimális értékek, majd a regiszterek nevei. 

 

8.4. ábra. Az alsó RAM négy regiszterbankja 

A négy darab nyolcfiókos szekrényünkkel viszont lesz egy kis baj. Mindig csak egyiket 
használhatjuk. A 8051/8052-es processzormagnál ez azt jelenti, hogy a négy 
regiszterbank közül mindig pontosan egy lesz aktív, azaz ha például kiadjuk a 
MOV A,R3 utasítást, akkor az akkumulátorba vagy a 03h, vagy a 0Bh, vagy az 13h, 
vagy az 1Bh címről töltődik be a tartalom, vagyis az éppen aktuális R3 regiszter 
tartalma. A regiszterbank kiválasztása a PSW (Program Status Word – programállapot) 
SFR-rel történik. Default esetben a 0. regiszterbank aktív. Ebben a tankönyvben a 
továbbiakban nem váltunk regiszterbankot, a default beállítást használjuk. A PSW 
(Program Status Word) SFR viszont annyira fontos, hogy teljes tartalmát megadjuk 
(lásd XI), és nem csak hivatkozunk az ADuC 842-es leírására [1, p. 21, Table 5]. 

XI. TÁBLÁZAT:A PSW SFR PARAMÉTEREI. 

PSW Program Status Word 
Programállapot 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: igen 
Bit Szimbólum Angol név Magyar név 

7 CY Carry Flag Átviteli bit 
6 AC Auxiliary Carry Flag Kiegészítő átviteli bit 
5 F0 General-Purpose Flag Általános célú jelzőbit 
4 RS1 Register Bank Select Bits Regiszterbankot kiválasztó bitek 
3 RS0 RS1 

0 
0 
1 
1 

RS0 
0 
1 
0 
1 

Bank 
0 
1 
2 
3 

2 OV Overflow Flag Túlcsordulás-bit 
1 F1 General-Purpose Flag Általános célú jelzőbit 
0 P Parity Bit Paritásbit 

 
A 8.2. és 8.4. ábra alapján látható, hogy a 128 bájt méretű alsó RAM-ban 00h-tól 1Fh-ig 
a regiszterbankok helyezkednek el, 20h-tól 2Fh-ig pedig a bitenként címezhető terület. 
De mi van 30h-tól 7Fh-ig? Ezt a területet általános célú területnek hívjuk, lásd 8.5. ábra. 
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8.5. ábra. Az alsó RAM általános célú területe 

Ez a terület elvileg szabad, arra használjuk, amire akarjuk. Kiválóan alkalmas 
bájtméretű változók definiálására, csak most egy másik, a DATA direktívát kell 
használnunk az assemblerben, például 

byte0      DATA   030h 
byte1      DATA   031h 
last_byte  DATA   07Fh 

Így tehát már nem csak bitváltozóink, hanem bájtváltozóink is lehetnek, méghozzá az 
alsó RAM-ban összesen 80 darab. Ez talán nem tűnik soknak elsőre, de látni fogjuk, 
hogy ezzel a kis szabad hellyel is mennyi mindent meg lehet oldani. 
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10. A BELSŐ ÓRA HASZNÁLATA 

Az ADuC 842-es architektúrája több időzítőt/számlálót tartalmaz, és tartalmaz egy 
belső órát is. Ebben a fejezetben az óra használatával fogunk megismerkedni. Ennek 
neve angolul Time Interval Counter (TIC), ami magyarul időintervallum-számlálót 
jelent. Az órához seregnyi SFR tartozik, így először is meg kell ismerkednünk ezekkel. 
Az időegységekhez tartozó SFR-eket a XII foglalja össze [1, p. 56]. 

XII. TÁBLÁZAT:AZ IDŐEGYSÉGEK SFR-JEINEK PARAMÉTEREI. 

SFR Angol név Érvényes 
értékek 

Funkció Default érték 
bekapcsoláskor 

HTHSEC Hundredths 
Seconds 
Time 
Register 

0-127 A regiszter értéke 1-egyel nő minden 1/128-
másodperces időintervallum letelte után. 
Túlcsordulásakor a SEC regiszter 
növekszik. 

00h 

SEC Seconds 
Time 
Register 

0-59 A regiszter értéke 1-egyel nő minden 1-
másodperces időintervallum letelte után. 
Túlcsordulásakor a MIN regiszter 
növekszik. 

00h 

MIN Minutes 
Time 
Register 

0-59 A regiszter értéke 1-egyel nő minden 1-
perces időintervallum letelte után. 
Túlcsordulásakor a HOUR regiszter 
növekszik. 

00h 

HOUR Hours Time 
Register 

0-23 A regiszter értéke 1-egyel nő minden 60-
perces időintervallum letelte után. 

00h 

 
Az időegységek regiszterei gyakorlatilag belső ütemezés szerint kezelt változóknak 
tekinthetők. Az órát azonban be is kell kapcsolni, azt meg lehet állítani és még sok 
érdekes dologra lehet rábírni. A legfontosabb az, hogy el tudjuk indítani és meg tudjuk 
állítani. Ehhez (és a többi érdekes dologhoz) a TIMECON SFR ismerete szükséges. A 
XIII a TIMECON SFR általános paramétereit foglalja össze. Később, a megszakítások 
tárgyalásánál részletesebb ismertetést közlünk (XVII). A lényeg most csupán az, hogy 
az órát a XIIban ismertetett változók kezdeti értékének beállítása után a TIMECON SFR 
0. bitjének magasra állításával indíthatjuk el. Ennek a bitnek a törlésével az óra megáll. 
Nagyon lényeges, hogy az óra az újbóli indításkor nem a megállításnál megfigyelhető 
időértékről ketyeg tovább, hanem a XIIban ismertetett változók legutóbbi beállításai 
szerint indul újra [1, p. 55, Table 24]. Így ha folytatni akarjuk az időmérést, akkor az óra 
megállításakor el kell mentenünk az időegységek változóinak tartalmát, majd újraindítás 
előtt újra be kell töltenünk azokat! Az ADuC 842-es gyári leírásában az óra 
regisztereinek ismertetésénél fölhívják a figyelmet arra, hogy „elegendő időt kell hagyni 
az óra regisztereire vonatkozó utasítások között” [1, p. 54]. Ez a megfogalmazás elég 
ködös, de próbáljuk meg értelmezni! Arról van szó, hogy az intervallumszámlálót egy 
32 kHz-es külső kristály hajtja, és ez az órajel vonatkozik az óra regisztereinek 
hozzáféréséhez is. Így ha jóval nagyobb frekvenciával fut a processzorunk, akkor 
egyszerűen nem lesz elég idő a regisztereket fölülírni, és anomális viselkedésbe 
torkollik a program futása. Erre megfelelő gyógyír lehet, ha beszúrunk a programba egy 
rövid várakozást. Például a NOP utasítást hajtjuk végre néhányszor egy ciklussal. A 
lényeg az, hogy ha a belső órát használjuk, akkor mindig különös figyelemmel 
teszteljük a programunk működését, és legyünk felkészülve a fent említett hatás 
jelentkezésére és annak kiküszöbölésére! 

 69 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
XIII. TÁBLÁZAT:A TIMECON SFR PARAMÉTEREI. 

TIMECON TIC Control Register 
Az időintervallum-számláló 
vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Az óra a 0. bit magasra állításával indul, törlésével megáll. 
 
Az óra indítása logikai maszkolással a következő módon kivitelezhető: 

ORL TIMECON,#00000001b 
Hasonló technikával az óra leállítása így történhet: 

ANL TIMECON,#11111110b 
Mindezek után fogalmazzunk meg egy nagyon egyszerű feladatot az órával (TIC) 
kapcsolatban. 
11. feladat: 

Nullázzuk, majd Indítsuk el a belső órát, és jelezzük ki a másodperceket a panel LED-
során! [Code17] 
A feladat annyira egyszerű, hogy ehhez jóformán még magyarázat is fölösleges. Mivel a 
másodperceket kell kijeleznünk, elegendő a SEC és HTHSEC regisztreket nulláznunk, 
hiszen a másik kettő időregiszter konkrét értéke esetünkben teljesen mellékes. 
 
;**********Code17.asm********** 
MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Mindenféle óraparamétert lenullázunk. 

MOV HTHSEC,#0 ;A 1/128 másodpercek nullázása. 

MOV SEC,#0 ;A másodpercek nullázása. 

 
ORL TIMECON,#00000001b 
 ;Elindítjuk az órát. Logikai maszkolással 

 ;magasra állítjuk a 0. bitet. 

display: 
MOV A,SEC ;A-ba töltjük a másodperceket. 

CPL A ;Invertáljuk az értéket a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-eken a másodperceket. 

JMP display ;Folytatjuk a kijelzést. Újra és újra. 

 
Módosítsuk úgy a 11. feladatot, hogy az 1. gomb megnyomására megálljon az óra, a 
2. gomb megnyomására pedig folytatódjék az idő mérése! 
12. feladat: 

Indítsuk el a belső órát 00:00:00-ról! Jelezzük ki a másodperceket a panel LED-során! 
Az 1. gomb megnyomására álljon meg az óra, a 2. gomb megnyomására pedig induljon 
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tovább onnét, ahol megállt! [Code18] 
Ahogyan említettük, az óra újraindításakor be kell töltenünk a megfelelő SFR-ekbe 
azokat az értékeket, amelyeket az óra megállításakor remélhetőleg elmentettünk. Ehhez 
nevet adunk egy-egy memóriarekesznek az alsó RAM-ban úgy, ahogyan azt a 8.10 
alfejezetben bemutattuk. A kód maga nem sokkal lesz bonyolultabb, csupán kicsit 
bővül. Ennek ellenére ehhez a változathoz folyamatábrát is készítünk (lásd 9.1. ábra). 

 

9.1. ábra. A 12. feladat (belső óra használata) megoldási elvének folyamatábrája 
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;**********Code18.asm********** 
MHOUR DATA 030h ;A HOUR értékének változója a mentéshez. 

MMIN DATA 031h ;A MIN értékének változója a mentéshez. 

MSEC DATA 032h ;A SEC értékének változója a mentéshez. 

MHTHSEC DATA 033h ;A HTHSEC értékének változója a mentéshez. 

but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb szimbóluma. 

but2 BIT P3.3 ;A 2. gomb szimbóluma. 

 
MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Mindenféle óraparamétert lenullázunk. 

MOV HTHSEC,#0 ;A 1/128 másodpercek nullázása. 

MOV SEC,#0 ;A másodpercek nullázása. 

MOV MIN,#0 ;A percek nullázása. 

MOV HOUR,#0 ;Az órák nullázása. 

 

ORL TIMECON,#00000001b 
 ;Elindítjuk az órát. Logikai maszkolással 

 ;magasra állítjuk a 0. bitet. 

display: 
MOV A,SEC ;A-ba töltjük a másodperceket. 

CPL A ;Invertáljuk az értéket a kijelzéshez. 

MOV P2,A ;Kijelezzük a LED-eken a másodperceket. 

JNB but1,stop ;Leállunk, ha megnyomtuk az 1. gombot. 

JMP display ;Folytatjuk a kijelzést. Újra és újra. 

 
stop: 
MOV MHTHSEC,HTHSEC ;Az 1/128 másodpercek elmentése. 

MOV MSEC,SEC ;A másodpercek elmentése. 

MOV MMIN,MIN ;A percek elmentése. 

MOV MHOUR,HOUR ;Az órák elmentése. 

ANL TIMECON,#11111110b 
 ;A TIMECON regiszter 0. bitjének törlése, 

 ;azaz megállítjuk az órát. 

 
JB but2,$ ;Várjuk a 2. gomb lenyomását. 

MOV HTHSEC,MHTHSEC ;Az 1/128 másodpercek visszatöltése. 

MOV SEC,MSEC ;A másodpercek visszatöltése. 

MOV MIN,MMIN ;A percek visszatöltése. 

MOV HOUR,MHOUR ;Az órák visszatöltése. 

 

ORL TIMECON,#00000001b 
 ;A TIMECON regiszter 0. bitjének 1-re 

 ;állítása, azaz (újra) elindítjuk az órát. 
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JMP display ;Ugrunk vissza a kijelzéshez. 

Végezetül nézzük meg kíváncsiságból, hogy igaz-e az, hogy ha nem töltjük vissza az 
óra újraindítása előtt az elmentett regiszterek értékét, akkor az tényleg az utoljára 
beállított értékről indul? Ehhez a fenti Code18-ból szedjük ki azokat a sorokat, 
amelyek a regiszterek elmentéséért ill. visszatöltéséért felelősek, beleértve persze a 
helyfoglalást is a változóknak. Ehhez nem mellékelünk külön kódot a tankönyvben, de a 
módosított programot Code19 néven megtalálhatjuk a kódkönyvtárban. A hatás jól 
látható. 
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11. MEGSZAKÍTÁSOK 

A programozást éppen tanuló lelkes emberek a megszakítás szó hallatán általában 
valami félelmetes és varázslatos dologra gondolnak. Attól a perctől kezdve azonban, 
hogy megértik, mi az, mindez a világ legtermészetesebb dolgává válik, ami nélkül már 
nem is lenne jó az élet. (Ez egyébként tényleg így van.) 
 Miről is van szó? Képzeljük el azt az esetet, amikor levelet várunk. Valami 
nagyon fontos levelet. És ilyen vagy olyan okok miatt a világért sem akarjuk 
elmulasztani annak személyes átvételét. Mit tehetünk ilyenkor? 
 Tegyük fel, hogy nincsen csengőnk vagy van, de nem működik. Ilyenkor 
megtehetjük azt, hogy kiállunk az ajtónkba, és addig el nem megyünk onnét, amíg meg 
nem jön a postás. Kedvezőtlen esetben persze éhen halunk, mert nem jön a postás. Az 
elv továbbfejlesztése az, hogy mondjuk 10 percenként 1 percig lessük a postást az 
ajtóban, aztán visszamegyünk a dolgunkra. Ez már sokszor működőképes ötletnek fog 
bizonyulni. Az ilyen elven történő eseménykezelést, jelfogást pollozásnak (poll, angol 
– elnyer, kap) hívják a számítástechnikában. Ennek finomított módszere ténylegesen 
gyakran használatos. 
 Tegyük fel, hogy van csengőnk. A postást lesni nincs időnk, mert mondjuk a dél-
afrikai bélyegeinket rendezgetjük, a barátunkkal fröccsözünk, vagy éppen puskaport 
készítünk stb. Nos, ha megjön a postás, megnyomja a csengőt. Ekkor megszakítjuk 
addigi cselekvésünket, kimegyünk, aláírjuk a cetlit, aztán visszamegyünk, és ott 
folytatjuk a tevékenységünket, ahol abbahagytuk. Az ilyesféle eseménykezelést hívjuk a 
számítástechnikában megszakításnak. Ez az eseménykezelő módszer a valóságban 
általában hatékonyabb, mint a pollozás. 

11.1 Az ADuC 842 megszakításai 

Az elektronikus tankönyvben nem fogjuk az összes megszakítást példákkal illusztrálva 
tárgyalni. De jó néhányat felhasználunk közülük, és azokat természetesen igen. A 
megszakítás (interrupt; angol; latin eredetű – megszakítás) fogalom a 
számítástechnikában azt jelenti, hogy az addig zajló programfutás valamilyen esemény 
bekövetkezte miatt felfüggesztődik, és a vezérlés máshová kerül, ahonnan az esemény 
lekezelése után általában visszatér a vezérlés az eredeti helyére. A megszakítások 
kezelése azt az érzetet kelti sokszor, hogy multitasking-ról van szó, vagyis több 
folyamat párhuzamos kezeléséről. Ez azonban csak illúzió; a 8051/8052-es mag 
egyszerre csak egy dolgot tud végezni. Ezt azonban sokszor annyira gyorsan teszi, hogy 
több, szakaszosan kezelt esemény és végrehajtás csakugyan azt az illúziót kelti, mintha 
multitasking-ról lenne szó. 
 Mi történik egy megszakításnál? A processzor elmenti a programszámláló 
tartalmát a verembe, majd a megszakítás típusának függvényében az adott megszakítás 
vektorának címére ugrik a vezérlés. Nézzük részletesen, hogy mit jelentenek ezek a 
fogalmak! 
 A verem sajátos szerkezetű tároló a számítástechnikában. LIFO-tárolónak is 
hívják, mert az utolsónak belerakott elemet lehet kivenni elsőként. Az angol betűszó is 
erre utal; az eredeti kifejezés last in – first out, azaz utolsónak be, elsőnek ki. 
Értelmében ugyanezt jelenti a FILO betűszó is: first in – last out, azaz elsőnek be, 
utolsónak ki. A verem szó szépen kifejezi a tároló jellegét, bár az eredeti angol szó, a 
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stack valójában rakást, halmot jelent. Kicsit vidámabb szemlélettel élve a veremtároló 
úgy működik, mint amikor egy térdzokniba gyömöszölünk biliárdgolyókat. Nyilván azt 
tudjuk először kivenni, amelyiket utolsóként dugtuk bele a zokniba. 
 A verem a szokványos memóriák esetében meghatározott memóriaterületet jelent. 
Azt, hogy hová kerül be a következő tétel, a veremmutató határozza meg. A 
8051/8052-es processzormag esetén induláskor a verem a 8.10 alfejezetben bemutatott 
alsó RAM 08h címén kezdődik, vagyis az 1. regiszterbanknál. Így tehát nagyon 
vigyázzunk arra, hogy miként bánunk a regiszterbankokkal; ha ezeket mind használni 
akarjuk, akkor a verem helyét át kell definiálnunk. Ennek módjáról azonban ebben a 
tankönyvben nem értekezünk, mert a default verem mérete is bőven elég lesz 
számunkra. A veremmutatót két SFR tartalmazza; most csak megemlítjük, hogy ezek 
SP és SPH. 

 A megszakításvektorok címei a kódmemória legelején helyezkednek el. Ezt a 
tényt már megemlítettük a Code01 kommentjei között. A 0000h címre indulásnál és 
reset-kor ugrik a program vezérlése. Külső esemény bekövetkezésekor a 0003h vagy a 
0013h címre. Időzítők/számlálók túlcsordulásakor a 000Bh vagy 001Bh címre. A soros 
porti kommunikáció által generált megszakításkor a 0023h címre. Az időintervallum-
számláló által generált megszakításkor a 0053h címre. Az ADuC 842-es még több 
különleges megszakítást képes kezelni; itt csak azokat soroltuk föl hamarjában, 
melyekkel részletesen foglalkozunk a tankönyvben. A megszakításvektorokat azért 
hívják vektornak, mert ezekről a címekről jellemzően tovább kell ugratnunk a 
programot, hiszen a megszakításvektorokhoz tartozó címek igencsak közel vannak 
egymáshoz a kódmemóriában; pár utasításnál hosszabb kódot nem lehet közéjük írni. 
Így ezek a vektorok ténylegesen mutatnak valahová. 
 A megszakítások tárgyalásánál óhatatlanul előjön a regisztervédelem fogalma. A 
tankönyvben eddig leírtak alapján tudjuk, hogy csaknem minden assembly nyelvű 
utasítás valamelyik kitüntetett regiszterre vonatkozik. Márpedig ha a megszakítás 
lekezelésére szolgáló kódrészletben bármelyik regisztert fölhasználjuk, akkor általában 
azok értéke megváltozik. Ez pedig katasztrofális következményekkel járna a főprogram 
ügyeire vonatkozóan. Ilyenkor egyszerűen azt kell tennünk, hogy a megszakítást 
lekezelő programrészben elmentjük azoknak a regisztereknek az értékét, melyeket 
felhasználunk ebben a programrészben. A regiszterek tartalmának elmentése a verembe 
történik. Visszatérés előtt pedig a sorrendre figyelve visszatöltögetjük az elmentett 
regiszterek értékét a veremből, majd visszatérünk a megszakítást lekezelő 
programrészből. Ez utóbbi fogalmat gyakran szintúgy csak megszakításnak nevezik, így 
ez a szó ettől kezdve két fogalmat is jelölhet, ám ez értelemzavart szinte sohasem okoz. 
 Regisztervédelemre sokszor szubrutinoknál is szükség van, hiszen ugyanaz lehet 
igaz a regiszterek használatára, mint amit az előbb taglaltunk. És persze az is lehet, 
hogy a használandó szubrutint nem is mi írtuk, hanem valaki más, és mi csak be akarjuk 
építeni a saját kódunkba. Reméljük, hogy a mostanra magától világossá vált, hogy mi a 
különbség szubrutin és megszakítás között. Ha netán mégsem, akkor a két fogalom 
közötti különbség lényege abban rejlik, hogy a szubrutinokat előre tervezett módon, 
mindig ugyanarról a helyről hívogatja a főprogram, a megszakítások viszont bizonyos 
események hatására váltódnak ki függetlenül attól, hogy hol tart a főprogram. 
 A verembe való adatmentést a következő utasítással valósíthatjuk meg: 

PUSH iram addr 

Az utasításlisták ezt a fenti módon adják meg. Az iram addr az internal RAM 
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address angol kifejezésből származik, azaz belső RAM-címet jelent. A Push szó azt 
jelenti, hogy nyom, rányom. Az történik, hogy a megadott memóriacímen található 
értéket rányomjuk a kupacra, rakásra, azaz beletesszük a verembe. Ilyesformán 
adhatunk meg konkrét regisztereket: 

PUSH ACC 
PUSH R0 
PUSH R7 

A veremből való adatkivétel a 
POP iram addr 

utasítással történik. A Pop angol szó igen-igen sok mindent jelent, de a Pop Value from 
Stack kifejezést legszerencsésebben talán a kupacról lekap jelentéssel fordíthatjuk, ami 
itt annyit tesz, hogy értéket veszünk ki a veremből. Konkrét példákkal: 

POP R7 
POP R0 
POP ACC 

Jegyezzük meg, hogy az akkumulátorra ennél a két utasításnál az ACC rövidítéssel 
hivatkozunk. Ez azért van így, mert ilyenkor az akkumulátor nem az utasításhoz 
tartozik, hanem annak csupán az argumentuma. Lehetne bármi más is, viszont ezt a 
konkrét memóriacímet (az E0h című SFR-ről van szó különben) az assemblerhez 
tartozó szimbólumlistában éppen az ACC névvel illették. Akár azt is írhatnánk, hogy 

PUSH 0E0h 
POP 0E0h 

Megszakításból a RETI utasítással tér vissza a program vezérlése az eredeti helyére. A 
mnemonik a Return from Interrupt (visszatérés a megszakításból) kifejezésből 
származik. 
 A megszakításoknak prioritási paraméterük lehet, ami az ADuC 842-esnél a 
következőképpen néz ki: vannak magas és alacsony prioritású megszakítások. Ezek az 
IP és IEIP2 SFR-ek tartalmával konfigurálhatók. A default beállítás szerint az összes 
eddig említett megszakítástípus alacsony prioritású. A tankönyvben ezen nem is 
változtatunk. Annyit azonban el kell mondanunk, hogy magas prioritású megszakítás 
megszakítja az alacsony prioritásút, de fordítva ilyen nem történhet és nem is történik. 
Ha azonos prioritású megszakítások egyidejűleg következnének be, akkor az eddig 
említettek közül a következő sorrendben hajtódnak végre (a legnagyobb prioritásúval 
kezdve): 0. külső esemény, 0. időzítő/számláló, 1. külső esemény, 1. időzítő/számláló, 
soros porti esemény, időintervallum-számláló. A megszakítások használatát egy 
általános jelzőbittel (EA) engedélyezni kell, majd egyesével a használni kívánt típusokat 
is. Ha pedig bizonyos eseményre való reagálás nemkívánatossá válik, a megszakításokat 
le is lehet tiltani. Sőt azok egymást is letilthatják! De még saját magukat is! Minderről 
részletesen a következő alfejezetekben nyerhetünk képet. 

11.2 Külső események által generált megszakítás 

Az ADuC-panel két nyomógombjának megnyomása egy-egy olyan esemény, amely 
megszakítás kiváltására alkalmas, amennyiben engedélyezzük azt. Ezeket a 
megszakításokat külső megszakításoknak nevezzük. A XIV a külső megszakításokkal 
kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze, a XV pedig azt az SFR-t, amelyben a 
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megszakítások engedélyezőbitjei találhatók [1, p. 70, Table 35]. 

XIV. TÁBLÁZAT:A KÜLSŐ MEGSZAKÍTÁSOK JELLEMZŐI 

 A Külső megszakítások jellemzői 
ADuC 842 lába / portbit P3.2 P3.3 

Megnevezés angolul external interrupt 0 external interrupt 1 
Megnevezés magyarul 0. külső megszakítás 1. külsőmegszakítás 
Engedélyezőbit EX0 EX1 

Nyomógomb 1. gomb 2. gomb 
Vektor címe 0003h 0013h 

XV. TÁBLÁZAT:AZ IE SFR PARAMÉTEREI. 

IE Interrupt Enable Register 
Megszakításengedélyező regiszter 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: igen 
Bit Szimbólum Jelentés 

7 EA Valamennyi megszakítás engedélyezése vagy tiltása. 
6 EADC Nem tárgyaljuk. 
5 ET2 Nem tárgyaljuk. 
4 ES Az UART soros port megszakításainak engedélyezése vagy 

tiltása. 
3 ET1 A Timer 1 megszakításainak engedélyezése vagy tiltása. 
2 EX1 Az 1. külső megszakítás engedélyezése vagy tiltása. 
1 ET0 A Timer 0 megszakításainak engedélyezése vagy tiltása. 
0 EX0 A 0. külső megszakítás engedélyezése vagy tiltása. 

 
A fentiek után megfogalmazhatjuk a következő feladatunkat, amelyben szükségünk lesz 
a gombnyomások megszakításokkal történő kezelésére. 
13. feladat: 

Az ADuC-panel LED-során fusson körbe egy LED! Az 1. gomb megnyomására álljon 
meg a futás, ezt pedig a 2. gomb megnyomásával lehessen feloldani! [Code20] 
A feladat megoldása nem lesz nehéz, mégis rajzolunk folyamatábrát, hiszen először 
használunk megszakításokat. A főprogram semmi egyebet nem csinál, mint lépteti 
körbe-körbe az egy szem kigyújtott LED-et. Egy-egy lépés (és utána a megszokott 
várakozás) akkor történik, ha egy fut nevű jelzőbit értéke magas, különben a 
főprogram helyben jár. A fut nevű jelzőbit értékét éppen a megszakítások állítják be a 
megfelelő módon. A két megszakítás mindig letiltja saját magát, és engedélyezi a 
másikat. Ez amolyan kölcsönös kizárást jelent. A folyamatábra a 10.1. ábrán látható. 
Ezen már használjuk a fut, EX0 és EX1 biteket. A 13. feladat megoldását jelentő kód 
még mindig nem tekintendő „hosszúnak”. 
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10.1. ábra. A 13. feladat (Külső események által generált megszakítás) megoldási elvének 
folyamatábrája 

 
;**********Code20.asm********** 
ORG 0000h ;RESET-kor itt kezd a PROGRAM COUNTER. 

JMP MAIN ;Ugrás a tényleges programkezdethez. 
 
ORG 0003h ;Az 1. nyomógomb által kiváltott megszakítás 

 ;vektora. 

JMP GOMB1 ;Ugrunk az 1. nyomógomb által kiváltott 

 ;megszakítást lekezelő programrészhez. 

 
ORG 0013h ;A 2. nyomógomb által kiváltott megszakítás 

 ;vektora 

JMP GOMB2 ;Ugrunk a 2. nyomógomb által kiváltott 

 ;megszakítást lekezelő programrészhez. 

 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
fut BIT 00h ;A futás engedélyezőbitje. Bitváltozó. 

 ;Ezt majd a megszakítások állítgatják, 

 ;a főprogram leginkább csak figyeli. 

 

GOMB1: ;Az 1. gomb által kiváltott megszakítás  

 ;lekezelése. 

CLR EX0 ;Az 1. gomb megszakításának letiltása. 

CLR fut ;Töröljük a 'fut' jelzőbitet. 

SETB EX1 ;Engedélyezzük a 2. gomb (1. külső esemény) 

 ;megszakítását. 

RETI ;Visszatérünk a megszakításból. 

 78 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
 
GOMB2: ;A 2. gomb által kiváltott megszakítás  

 ;lekezelése. 

CLR EX1 ;A 2. gomb megszakításának letiltása. 

SETB fut ;Fölállítjuk a 'fut' jelzőbitet.  

SETB EX0 ;Engedélyezzük az 1. gomb (0. külső esemény) 

 ;megszakítását. 

RETI ;Visszatérünk a megszakításból. 

 
MAIN: ;A főprogram kezdete. 

SETB fut ;Fölállítjuk a futást jelző bitet. 

MOV P2,#11111110b ;Az első LED bekapcsolása. 

CLR EX1 ;Az 1. külső esemény (2. gomb)  

 ;megszakításának letiltása. (A sor maga 

 ;fölösleges, mert amúgy is így indul az 

 ;ADuC, csak az érthetőség kedvéért tesszük 

 ;ide. 

SETB EX0 ;A 0. külső esemény (1. gomb)  

 ;megszakításának engedélyezése. 

SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

figyel: 
JNB fut,$ ;Ha 'fut'=0, akkor helyben járunk. 

 ;Egyébként csorog tovább a program. 

 
MOV A,P2 
RL A ;A LED-ek bájtjának balra forgatása. 

MOV P2,A 
 
MOV A,#10 ;0,1 s várakozás következik. 

CALL DELAY ;Időhúzó rutin meghívása. 

JMP figyel ;Ugrás vissza a ’fut’ bit figyeléséhez. 

11.3 Az időintervallum-számláló által generált megszakítás 

Az előző alfejezetben megismerkedtünk a belső óra használatával, amit időintervallum-
számlálónak is hívnak (TIC). Most fog kiderülni, hogy miért találó ez az elnevezés. 
Ennek érdekében ismerkedjünk meg az INTVAL SFR-el (lásd XVI)! 
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XVI. TÁBLÁZAT:AZ IDŐINTERVALLUM-SZÁMLÁLÁS INTVAL SFR-JÉNEK 
PARAMÉTEREI. 

SFR Angol név Érvényes 
értékek 

Funkció Default érték 
bekapcsoláskor 

INTVAL User Time 
Interval 
Select 
Register 

0-255 A kívánt időintervallum darabszáma 
felhasználói programmal írható a 
regiszterbe. Amikor a 8-bites 
intervallum-számláló egyenlő lesz az 
INTVAL regiszterbe írt értékkel, 
megszakítás lép fel, amennyiben 
engedélyezett. 

00h 

 
Mire lesz jó nekünk az INTVAL regiszter? Arra, hogy a belső órára ráakasztunk még 
egy funkciót, amely képes arra, hogy meghatározott darabszámú, előre rögzített 
időintervallum eltelte után megszakítást váltson ki. Ezzel leszünk képesek olyan 
kódokat írni, amelyek meghatározott időnként, periodikusan végeznek valamilyen 
feladatot. Ehhez azonban ki kell egészítenünk a XIIIot. A TIMECON SFR 
működésének számunkra szükséges részleteit a XVII tartalmazza. További részletek 
találhatók az ADuC 842-es gyári leírásában [1, p. 55, Table 24]. 

XVII. TÁBLÁZAT:A TIMECON SFR PARAMÉTEREI RÉSZLETESEBBEN. 

TIMECON TIC Control Register 
Az időintervallum-számláló vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Bit neve Jelentés 

7 - Foglalt. 
6 TFH 24-órás üzemmódot beállító bit. Ha 1, akkor az óra számlálója 0-tól 23-ig 

fut. Ha 0, akkor 0-tól 255-ig. 
5 ITS1 Az intervallum időalapját beállító bitek. A következő kombinációk 

állíthatók be az intervallum-számláló frissítéséhez: 
ITS1  ITS0   Időegység 

 0     0     1/128 másodperc 

 0     1     1 másodperc 

 1     0     1 perc 

 1     1     1 óra 

4 ITS0 

3 STI Egyszeri intervallumtúllépést engedélyező bit. (Nem tárgyaljuk.) 
2 TII Az intervallum-számláló megszakítási bitje. (Nem tárgyaljuk.) 
1 TIEN Az időintervallumokat engedélyező bit. Ha 1, engedélyezzük a 8-bites 

időintervallum-számlálót. 
0 TCEN Az óra engedélyezőbitje. Ha 1, indul az óra, ha 0, leáll az óra. A TIC 

regiszterei TCEN=0 esetén írhatók. 
 

Amennyiben például perc egységben adott megszakításokat szeretnénk, az ITS1 ill. 
ITS0 biteket 1-re ill. 0-ra kell állítanunk. Ha másodperc egységben adott 
megszakításokat, akkor 0-ra ill. 1-re. Ilyenkor az INTVAL regiszter tartalmazza a 
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kiválasztott időegység darabszámát, és a megszakítás a darabszám letelte után 
következik be. Így lehet periodikusan megszakítást kiváltani mondjuk 5 percenként, 
10 másodpercenként stb. 

 A XVban felsoroltuk, hogy melyik megszakítások engedélyezhetők az IE SFR-
rel. Csakhogy ebben a felsorlásban nincsen benne az intervallumszámláló! De semmi 
baj, a megszakításokhoz egy másodlagos SFR is tartozik, amelyikben viszont már benne 
lesz. Ezt mutatja a XVIII (a teljesség igénye nélkül). További részletek a gyári leírásban 
olvashatók [1, p. 71, Table 37]. 

XVIII. TÁBLÁZAT:AZ IEIP2 SFR PARAMÉTEREI (RÉSZLET). 

IEIP2 Secondary Interrupt Enable Register 
Másodlagos megszakításengedélyező 
regiszter 

Bekapcsolás utáni default érték: A0h = 10100000b 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Szimbólum Jelentés 

7 - Foglalt. 
5 PPSM A tápellátást figyelő megszakítás prioritása. (Nem tárgyaljuk.) 
2 ET2 Az időintervallum-számlálóhoz tartozó megszakítás 

engedélyezése (1) vagy letiltása (0). 
 
A fentiek ismeretében nekifuthatunk a következő feladatnak. 
14. feladat: 

Az ADuC-panel LED-sorának összes LED-je villanjon föl rövid ideig minden egyes 
másodpercben! [Code21] 
A feladat megoldása egészen egyszerű lesz; folyamatábrát nem is igényel. Azt fogjuk 
megvalósítani, hogy az intervallum-számláló megfelelő beállításaival minden egyes 
másodpercben kiváltunk egy megszakítást. A megszakítás felkapcsolja a LED-eket, 
várakozik egy kicsit, majd lekapcsolja a LED-eket, és visszatér a főprogramba. Hogy 
még szebb legyen a megvalósítás, ugyanazt az időhúzó rutint fogjuk használni, mint 
eddig, de azt most nem a főprogram, hanem a megszakítás hívja meg. Csak arra kell 
vigyáznunk, nehogy a megszakításban töltött idő több legyen, mint a következő 
kiváltásig eltelt idő, mert akkor anomális programműködésre kell számítanunk. Jelen 
esetben a regisztervédelemmel nem fogunk törődni, mert sem a megaszakítás, sem a 
szubrutin nem bántják sem egymás, sem a főprogram változóit. Továbbá ne felejtsük, 
hogy az időintervallum-számláló által generált megszakítás vektora a 0053h címen 
helyezkedik el! Az órának nem is adunk most kezdeti értéket, hiszen teljesen mindegy, 
hogy honnan indul; nekünk csak a másodpercek múlása számít. A kód még mindig 
egyszerűnek titulálható. A rövidség kedvéért a megszokott és változatlan formában 
átvett DELAY szubrutinunkat most sem tüntetjük föl. A bitenként nem címezhető SFR-
eknek való értékadáskor színes kiemeléssel jelöljük azokat a biteket, amelyek különös 
fontossággal bírnak a kód szempontjából. 
 
;**********Code21.asm********** 
ORG 0000h 
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JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

 
ORG 0053h ;Az órához kötött intervallumszámláló 

JMP TIKTAK ;által kiváltott megszakítás vektora. 

 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Az óra reset-elése.  

MOV INTVAL,#1 ;1 másodpercenként kell kiváltani a  

 ;megszakítást. 

 
ORL TIMECON,#00010011b 
 ;Folytonos intervallumszámlálás. Másodperc  

 ;alapú! ;Ezt az 5. és 4. bittel állítjuk be. 

 ;Az 1. bitaz intervallumszámlálót indítja, a 

 ;0. bit magát az órát. 

 
ORL IEIP2,#00000100b 
 ;Az intervallumszámláló által kiváltott 

 ;megszakítás engedélyezése. Ez a bit a 

 ;másodlagos engedélyezőregiszterben van. Ez 

 ;a regiszter bitenként nem címezhető, így 

 ;logikai maszkolást használhatunk. 

 
SETB EA ;A megszakítások globális engedélyezése. 

JMP $ ;Itt végtelen ciklusba kerül a program, 

 ;hiszen a főprogramnak nincs több dolga. 

 
TIKTAK: ;Az intervallumszámláló által kiváltott 

 ;megszakítás. 
MOV P2,#0 ;LED-ek bekapcsolása. 

MOV A,#10 ;0,1 s-ig fogunk várakozni. 

CALL DELAY ;A várakozó szubrutin meghívása. 

MOV P2,#255 ;LED-ek kikapcsolása. 

RETI ;Visszatérés a megszakításból. 
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11.4 A nyomógombokhoz köthető további alkalmazások 

Ebben az alfejezetben olyan alkalmazást mutatunk be, amely kombinálja a külső 
események (azaz a gombnyomások) és az időintervallum-számláló megszakításait. A 
feladat ugyanis olyan lesz, hogy a programot e két megszakítástípus nélkül csak 
kínkeservesen lehetne megírni. Így viszont viszonylag egyszerűen. 
15. feladat: 

A LED-soron léptessünk a Knight Rider-éhez hasonló mintázatot jobbra-balra! Tegyük 
ezt úgy, hogy három, egymás melletti LED lépkedjen ide-oda, de a LED-sor széléhez 
érve a szélső LED mindig lépjen is ki! A nyomógombokkal lehessen gyorsítani és 
lassítani a mintázat lépkedését. A prellegést adott ideig történő várakozással 
küszöböljük ki! [Code22] 
Először is tisztázzuk, hogyan miként menjen a mintázat! Ezt mutatja az alábi ábra, 
amely az utolsó sor után újrakezdhető. 

 

10.2. ábra. A 15. feladatban megkövetelt LED-léptetés 

Ezt a Knight Rider-es léptetést az olvasó bizonyára már önállóan is meg tudná csinálni. 
A Code22-ben egy megoldást fogunk mutatni, melyben felhasználjuk az RRC A és 
RLC A utasításokat. Lényeges, hogy kell egy kezdeti érték a mintázathoz; utána viszont 
már két szabályos cikluson keresztül (7 lépés jobbra, majd 7 lépés balra) a végtelenségig 
mehet a léptetés. 
 Ennél sokkal érdekesebb lesz, ahogy most a megszakításokkal bánni fogunk. A 
főprogram nem csinál semmi egyebet, mint a végtelenségig lépteti a mintázatot jobbra-
balra. Minden egyes lépés után betölti egy változóból (wait) az aktuális várakozás idő 
egységét, majd meghívja a jó öreg DELAY szubrutinunkat. Nyilvánvaló, hogy a két 
nyomógomb megszakításainak a várakozási idő változóját (wait) kell manipulálnia. 
Az 1. nyomógomb megszakítása növeli wait értékét, a 2. nyomógomb megszakítása 
csökkenti wait értékét. (Ezek az értékek Code22-ben 1 és 30 közöttiek lehetnek.) 

 Most jön a csel! A nyomógombok megszakítása azonnal letiltja önmagát, és 
elindítja az időintervallum-számlálót, ami egy bizonyos előírt időérték 
(16/128 s = 0,125 s) lejárta után kiváltja a saját megszakítását. Az időintervallum-
számláló megszakítása leállítja magát az intervallumszámlálást, majd újra engedélyezi a 
nyomógombok megszakítását, és ezzel véget is ér. Ezzel az elvvel egyrészt 
kiküszöböljük a prellegést, másrészt a gombok megszakítása a főprogram futása közben 
képes olyan változót manipulálni, amit a főprogram amúgy rendszeresen használ. Ezzel 
válik lehetővé a LED-ek léptetése alatti, azaz menet közbeni sebességállítás. 
 A megoldás kódja már nem nevezhető pofonegyszerűnek, ezért cserébe viszont 
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egészen látványos megjelenést kínál, és kombinálja az eddig megtanult két 
megszakítástípust. Az olvasót arra biztatjuk, hogy elemezze a programot, és addig ne 
haladjon tovább, amíg teljes egészében meg nem értette annak működését. A megértést 
elősegítő folyamatábra a 10.3. ábrán látható. 
 Ennél a programnál nagyon fontos lesz a regisztervédelem, hiszen a külső 
események (gombnyomások) megszakításai nem csak az akkumulátort használják, 
hanem a C bitet is, így ez utóbbit is el kell mentenünk. Ezt most úgy fogjuk megtenni, 
hogy egy külön bitváltozót definiálunk (savec) erre a célra. 

 

10.3. ábra. A 15. feladat (A nyomógombokhoz köthető további alkalmazások) megoldási elvének 
folyamatábrája 

A kódot a tankönyvben nem a legbővebb kommentezéssel ismertetjük; hosszabb 
változat áll rendelkezésre a kódkönyvtárban. Figyeljük meg, hogy az órát elindítás után 
soha többé nem állítjuk le; csak az intervallumszámlálót engedélyezzük vagy tiltjuk le! 
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;**********Code22.asm********** 
CSEG ;A kódszegmens kezdete 
 
wait DATA 030h ;Bájtváltozó a módosítható időhúzáshoz. 

savec BIT 00h ;Bitváltozó a Carry elmentésére. 
 

ORG 0000h 
JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

 
ORG 0003h ;Az 1. nyomógomb által kiváltott megszakítás 

JMP GOMB1 ;vektora. 

 
ORG 0013h ;A 2. nyomógomb által kiváltott megszakítás 

JMP GOMB2 ;vektora. 

  
ORG 0053h ;Az órához kötött intervallumszámláló 

JMP TIKTAK ;által kiváltott megszakítás vektora. 

 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
;*************************************************** 

;***** Az 1. gomb által kiváltott megszakítást ***** 

;***** lekezelő programrész                    ***** 

;*************************************************** 

GOMB1: 
PUSH ACC ;Regisztervédelem. 
MOV savec,C ;A Carry bit elmentése. 

CLR EX0 ;A megszakítás letiltja önmagát. 

ORL TIMECON,#00000010b 
 ;Az intervallumszámláló elindítása. 

MOV A,wait ;Megvizsgáljuk az időhúzás változóját. 

CJNE A,#30,novel ;Ha (még) nem 30, akkor növelhetjük. 

JMP tova1 ;Különben már nem növelhetjük. 

novel: 
INC wait ;Növeljük 'wait' értékét. 

tova1:  
MOV C,savec ;A Carry bit visszatöltése. 

POP ACC ;Az elmentett érték kiszedése a veremből. 

RETI     
 
;************************************************** 

;***** A 2. gomb által kiváltott megszakítást ***** 

;***** lekezelő programrész                   ***** 
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;************************************************** 

GOMB2: 
PUSH ACC ;Regisztervédelem. 

MOV savec,C ;A Carry bit elmentése. 

CLR EX1 ;A megszakítás letiltja önmagát. 

ORL TIMECON,#00000010b  
 ;Az intervallumszámláló elindítása. 

MOV A,wait ;Megvizsgáljuk az időhúzás változóját. 

CJNE A,#1,csokkent ;Ha (még) nem 1, akkor csökkenthetjük. 

JMP tova2 ;Különben már nem csökkenthetjük. 

csokkent: 
DEC wait ;Csökkentjük 'wait' értékét. 

tova2:  
MOV C,savec ;A Carry bit visszatöltése. 

POP ACC ;Az elmentett érték kiszedése a veremből. 

RETI 
 
;***************************************** 

;***** Az intervallumszámláló által  ***** 

;***** kiváltott megszakítás         ***** 

;***************************************** 

TIKTAK: 
ANL TIMECON,#11111101b 
 ;Az intervallumszámláló leállítása. 

SETB EX0 ;Az 1. gomb megszakításának engedélyezése. 

SETB EX1 ;A 2. gomb megszakításának engedélyezése. 

RETI 
 
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Az óra reset-elése.  

MOV INTVAL,#16 ;0,125 másodpercenként kell kiváltani a 

 ;megszakítást. Ennyi teljen el gombnyomás 

 ;után, hogy ismét érzékeny legyen a gombra a 

 ;program. 

 
MOV TIMECON,#00000001b 
 ;Az óra elindítása, és 1/128 s az egység az 

 ;intervallumszámláláshoz. 

MOV IEIP2,#00000100b 
 ;Az intervallumszámláló engedélyezése. Ez a 

 ;bit a másodlagos engedélyezőregiszterben 
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 ;van. 

 
SETB EX0 ;Az 1. gomb megszakításának engedélyezése. 

SETB EX1 ;A 2. gomb megszakításának engedélyezése. 

SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

MOV wait,#15 ;Kezdeti érték az időhúzás változójának. 

MOV P2,#00111111b ;Kezdeti elrendezés. Kigyújtunk két 

 ;LED-et a bal oldalon.  
MOV A,wait ;Az időhúzás értékének betöltése. 

CALL DELAY ;Az időhúzó szubrutin meghívása. 

CLR C ;Töröljük a Carry bitet, hogy amikor jobbra 

 ;beforgatjuk a LED-ek portjába, akkor ott 

 ;már három LED világítson. 

ujra: 
MOV R4,#7 ;Hétszer fogunk léptetni jobbra a Carry-n 

 ;keresztül. 

jobbra: 
MOV A,P2 ;A LED-ek portjának 

RRC A ;léptetése jobbra. 

MOV P2,A 
MOV A,wait ;Az időhúzás értékének betöltése. 

CALL DELAY 
DJNZ R4,jobbra ;A ciklusváltozó vizsgálata. 

 
MOV R4,#7 ;Hétszer fogunk léptetni balra a Carry-n 

 ;keresztül. 

balra: 
MOV A,P2 ;LED-ek portjának 

RLC A ;léptetése jobbra. 

MOV P2,A 
MOV A,wait ;Az időhúzás értékének betöltése. 

CALL DELAY 
DJNZ R4,balra ;A ciklusváltozó vizsgálata. 

  
JMP ujra ;Folytatjuk a léptetést. 

END 
 
Mielőtt elbúcsúznánk ettől a programtól, meg kell jegyeznünk, hogy a C bit védelmét 
másképp is megoldhatjuk. Ehhez külön bit definiálása helyett az akkumulátor után 
mentsük el a verembe a PSW SFR tartalmát, hiszen a C bit ebben található (vö. XI): 

PUSH ACC 
PUSH PSW 
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A visszaszedés pedig, figyelve a sorrendre, így történhet: 

POP PSW  
POP ACC 
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12. KÜLSŐ ÁRAMKÖRÖK LED-EKKEL 

Az előző fejezetek után elérkezett az idő arra, hogy végre külső áramköröket 
kapcsoljunk a mikrovezérlőnkhöz. A külső áramkörök használata természetesen még 
nagyon sok tudnivalót fog megkövetelni az ADuC 842-essel kapcsolatban, de ezeket 
szépen sorban, amennyire csak lehet, egymásra építve tárgyaljuk. 
 Melyek azok a jelzőberendezések, amelyekkel az átlagember a legtöbbször 
találkozik? Valószínűleg a közlekedési jelzőlámpák. Ebben a fejezetben ezeket fogjuk 
modellezni. A fejezetben a közlekedési jelzőlámpák fényeit LED-ek reprezentálják, a 
helyzetmeghatározáshoz pedig fotokapukat fogunk használni. Innentől kezdve az egyes 
feladatok megoldásához mindig áramköri rajz is tartozik. Az alkatrészek 
összeválogatása természetesen nem kizárólagos; a tananyag elkészítéséhez igyekeztünk 
könnyen elérhető ill. olcsó áramköri elemeket választani. A LED-ek kivételével az 
alkalmazott alkatrészek mindegyikéhez tartozik elektronikus leírás; ezeket külön 
könyvtár tartalmazza. Megfelelő villamosmérnöki ismeretekkel bátran választhatunk 
más típusú alkatrészeket is, legfeljebb kicsit át kell alakítanunk az áramkört, esetleg a 
kódot. 

12.1 Jelzőlámpa vezérlése 
16. feladat: 

Modellezzünk a háromlencsés közlekedési jelzőlámpa alapfunkcióját úgy, hogy az egyes 
színek váltását előre rögzített időzítéshez kötjük! [Code23, Code24] 
A feladat megoldása nagyon-nagyon egyszerű. Bekapcsoljuk az adott LED-et, 
várakozunk az ehhez a fázishoz tartozó ideig, aztán továbblépünk. A várakozás 
történhetne a jó öreg DELAY szubrutininkkal is, de alkalmazzuk most inkább az 
időintervallum-számláló megszakítását! Oldjuk meg a feladatot úgy, hogy a LED-ek 
bekapcsolásáért felelős bitmintázatokat és a várakozási időket előre megadjuk a 
kódmemóriában adatként. 

A háromlencsés jelzőlámpát LED-ekkel modellező áramkör rajza a 11.2. ábrán 
látható. A LED-ek előtét-ellenállásait egészen szabadon megválaszthatjuk, csak arra 
figyeljünk, hogy ne állítsunk elő túl nagy áramerősséget az egyes ágakban. Ennek értéke 
persze a LED-típusoktól függ, de 10-15 mA általában bőven elég. Az ADuC 842-es 
mikrovezérlő portjai közül most akár a 0-at, akár a 2-at használhatnánk. Mivel eddig a 
2. portot használtuk – hiszen arra vannak kötve a panelra ültetett apró LED-ek – 
válasszuk most a nulladik portot! Nagyon figyeljünk azonban arra, hogy a portok aktív 
kimenetként nem használhatók (kiemelve a 11.1. ábrán)! A portok lábaival viszont 
minden további nélkül földre húzhatjuk a rájuk kötött áramköri elemeket, hiszen ez a 
föld a tápellátás földje. 

 

11.1. ábra. Fontos tudnivaló a portokkal kapcsolatban 
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A 0-s port bitjeinek sajátos kiosztása a 11.2. ábrán azzal függ össze, hogy így több 
helyünk marad a dugdosós próbapanelon ízlésesen egymás mellé tenni az 5 mm-es 
tokozású LED-eket, amennyiben ilyeneket használunk. (És ebben a tankönyvben 
ilyeneket használunk.) 

 

11.2. ábra. A 16. feladat (Jelzőlámpa vezérlése) megoldásához tartozó kapcsolás 

A program működésének lényege az, hogy az egyes lámpafázisokhoz tartozó 
bitmintázatokat és a fázisok időtartamának értékeit a kódmemóriában helyezzük el, 
ahonnan azokat a 6.4 alfejezetben ismertetett módon olvassuk ki. Külön tömbben állnak 
a bitmintázatok, és külön tömbben a várakozási időértékek, másodperc egységben 
megadva. Így menet közben mindig a megfelelő tömbkezdetet kell majd az 
adatmutatóba töltenünk. A várakozást az időintervallum-számláló (TIC) megszakítása 
valósítja meg, melynek beállítása szintén másodperces kell, hogy legyen. A megszakítás 
az adott idő letelte után váltódik ki, és a megszakítás programrészében magasra állítódik 
egy jelzőbit (tovabb). A főprogram az egyes lámpafázisok között erre a bitre vár, és 
ha azt a megszakítás magasra állítja, akkor jöhet a következő lámpafázis. Addig viszont 
a főprogram helyben jár, és csak lesi, hogy beáll-e a kérdéses bit. A megszakítás leállítja 
az intervallumszámlálót és az órát is, hiszen a következő lámpafázishoz eltérő 
várakozási idő tartozhat, így módosítani kell az INTVAL regisztert. Ez pedig csak 
leállított órával lehetséges. Az órát és az intervallumszámlálót a főprogram indítja ismét 
az új lámpafázis kezdetén. Most kell visszaemlékeznünk a 9. fejezetben leírtakra! Arra, 
hogy az intervallumszámláló regisztereinek fölülírásakor elegendő időt kell 
biztosítanunk a műveletre, különben a fölülírás nem történik meg. Erre az  INTVAL 
regiszter különösen érzékeny, így a rövid kis várakozás nem hiányozhat! (Ha nem hiszi, 
nyugodtan próbálja ki a kedves olvasó, hogy mi történik akkor, ha kiszedi a kódból ezt a 
várakozó ciklust! A lámpafázisok időzítése nem fog az előírt módon működni, vagy 
egyáltalán nem fog működni…) 

A megoldáshoz most nem klasszikus folyamatábrát mellékelünk, hiszen a kód 
maga nem túl bonyolult. A működést most olyan állapot-átmenetgráffal szemléltetjük 
(lásd 11.3. ábra), amelyben az állapotokat a gráf csúcsai jelölik. Ezeket az egyes 
fázisokhoz tartozó színek angol kezdőbetűivel jelöljük: R – red, piros; RA – red-amber, 
piros-sárga; A – amber, borostyánsárga, G – green, zöld. A csúcsokhoz folyamatábra-
szerűen kapcsolunk blokkokat, melyek az ott végrehajtott lépéseket mutatják; 
természetesen csak a működés szempontjából legfontosabbakat. Az állapotok közötti 
átmeneteket a gráf élei reprezentálják, melyekre az átmenet feltételét írjuk. Ne felejtsük, 
hogy a feltételekben szereplő tovabb bitváltozót az intervallumszámlálóhoz kötött 
megszakítás állítja mindig 1-re. Az egyes állapotoknál a TIC(Tn) jelölés értelme az, 
hogy az intervallumszámlálóhoz (TIC-hez) tartozó megszakítást az n-edik fázishoz 
tartozó ideig tartó várakozással engedjük útjára. A megszakítást a gráftól elkülönítve 
ábrázoljuk. (Ennél a blokknál csak a jelzőbitre koncentrálunk.) 
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11.3. ábra. A 16. feladat megoldásához tartozó állapot-átmenetgráf 

 
;**********Code23.asm********** 
ORG 0000h 
JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

  
ORG 0053h ;Az órához kötött intervallumszámláló 

JMP TIKTAK ;által kiváltott megszakítás vektora. 

 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
tovabb BIT 00h ;Bitváltozó a fázisok váltásához. 

 
;***************************************** 

;***** Az intervallumszámláló által  ***** 

;***** kiváltott megszakítás         ***** 

;***************************************** 

TIKTAK: 
ANL TIMECON,#11111100b 
 ;Az óra és az intervallumszámláló leáll. 

 
SETB tovabb ;A továbbot jelző bit fölállítása. 

RETI ;Visszatérés a megszakításból. 

  
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV TIMECON,#00010000b 
 ;Másodperces üzemmód beállítása. 

ORL IEIP2,#00000100b 
 ;Az intervallumszámláló megszakításának 

 ;engedélyezése. 
SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 
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ujra: 
MOV R7,#0 ;Ciklusváltozó. (0-tól 3-ig fog menni.) 

fazis: 
MOV DPTR,#lampa ;A 'lampa' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;A ciklusváltozó értéke kell a kód-indirekt 

MOVC A,@A+DPTR ;címzéshez. 

MOV P0,A ;A betöltött bitmintázatot kitesszük a 0-ás 

 ;portra. 

 
MOV DPTR,#var ;A 'var' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;Ismét a ciklusváltozó értéke kell a 

MOVC A,@A+DPTR ;kód-indirekt címzéshez. 

 
MOV INTVAL,A ;A soron következő várakozási érték 

 ;betöltése az INTVAL regiszterbe. 

 
MOV R6,#5 ;Némi kis időhúzás, hogy a TIC regiszterei 

regdel: ;fölül tudjanak íródni. 

NOP 
DJNZ R6,regdel 

 
CLR tovabb ;Töröljük a továbbhaladás bitjét. 

ORL TIMECON,#00000011b 
 ;Indítjuk az intervallumszámlálót. 

 
JNB tovabb,$ ;Várunk, hogy 1 legyen a 'tovabb' bit. Ezt 

 ;az intervallumszámláló megszakítása intézi. 

 
CJNE R7,#3,kov ;A ciklusváltozó lekezelése. 

JMP ujra ;Ha R7=3, akkor kezdjük újra az egészet. 

kov: 
INC R7 ;Növeljük a ciklusváltozót. 

JMP fazis ;Ugrunk vissza a következő fázishoz. 

 
lampa: 
DB 11111101b ;A piros LED bitmintázata. 

DB 11110101b ;A piros és a sárga LED bitmintázata. 

DB 11011111b ;A zöld LED bitmintázata. 

DB 11110111b ;A sárga LED bitmintázata. 

 
var: 
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DB 3,1,2,1 ;Az egyes lámpafázisok várakozási ideje 

 ;másodpercben. 

Figyeljük meg, hogy az adatbájtokat vesszővel elválasztva is írhatjuk, nem kell 
mindegyiket okvetlenül külön sorba tennünk! 
 A következő alfejezet könnyebb érthetősége érdekében előredolgozunk egy kicsit, 
és még egy megoldást mutatunk a 16. feladathoz. A megoldási elv gyakorlatilag 
ugyanaz lesz, mint előbb, csak nem másodperces intervallumszámlálást alkalmazunk, 
hanem mondjuk 1/8 másodpercet választunk egységnek. Ezt a program elején mindjárt 
be is állítjuk, és többet nem nyúlunk hozzá. Tesszük ezt úgy, hogy 1/128 s alapú 
számlálást állítunk be a TIMECON SFR-rel, az INTVAL regiszterbe pedig 16-ot töltünk. 
Így kapjuk meg a 16/128 s = 1/8 s időszeletet. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az 
intervallumszámlálást nem változtatjuk a program futása közben, annak egysége, más 
szóval időszelete ez az 1/8 s lesz a teljes futás során. 

Kell egy olyan változó, amellyel a TIC megszakítás az eltelt időszeleteket 
számlálja (szaml). Kell aztán még egy változó is, amelybe az egyes lámpafázisokhoz 
szükséges várakozás értékét adjuk meg, természetesen 1/8 s egységben (tvar). Ezek 
után lényegében minden ugyanúgy történik, mint az előző programban, kivéve a 
megszakítást lekezelő programrészt. Ez mindig 1-gyel növeli szaml értékét, és 
megnézi, hogy ennek értéke elérte-e tvar értékét. Ha nem, akkor szaml értékét 
növeli 1-gyel. Ha igen, akkor rendben is vagyunk; letelt a szükséges várakozás összes 
kicsi időszelete, és magasra lehet állítani a tovabb bitet. Figyeljünk oda arra, hogy a 
szaml változót 1-ről indítsuk, hiszen amikor először váltódik ki a TIC megszakítása, 
akkor már eltelt a beállított időintervallum, azaz jelen esetben 1/8 s. A módosított 
állapot-átmenetgráfot az alábbi ábra mutatja. 

 

11.4. ábra. A 16. feladat módosított megoldásához tartozó állapot-átmenetgráf 

A fentebbi ábrán szemléltetett megoldási elv kódja, Code24, csak néhány sorban 
különbözik Code23-tól, így a tankönyvben csak a lényegi eltérések sorait tüntetjük föl. 
Fontos, hogy Code24-ben csak a főprogram legelején kell az intervallumszámlálót és 
az órát inicializálnunk. Utána többé nem kapcsoljuk le őket, így újraindításukra sincs 
szükség. Emiatt az INTVAL-nak történő értékadás után most nem is kell várakoznunk. 
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A teljes kód megtalálható a kódtárban. 
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;**********Code24.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
tovabb BIT 00h ;Bitváltozó a fázisok váltásához. 

szaml DATA 030h ;Az 1/8-ad másodperces intervallumok 

 ;számolásának változója. 

tvar DATA 031h ;Az aktuálisan szükséges várakozás  

 ;változója. 

;***************************************** 

;***** Az intervallumszámláló által  ***** 

;***** kiváltott megszakítás         ***** 

;***************************************** 

TIKTAK: 
MOV A,szaml ;Ha 'szaml' értéke nem egyenlő 'tvar'  

CJNE A,tvar,novel ;értékével, akkor növeljük 'szaml' értékét. 

SETB tovabb ;Különben tovabb:=1 

RETI 
novel: 
INC szaml ;Növeljük 'szaml' értékét. 

RETI ;Visszatérés a megszakításból. 

 

;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Az óra reset-elése.  

MOV INTVAL,#16 ;16-ot töltünk INTVAL-ba, mert 16/128 s = 

 ;1/8 s lesz az alap-időosztásunk. 

 
MOV TIMECON,#00000011b 
 ;1/128 másodperces intervallumhossz 

 ;beállítása és az óra és az intervallum- 

 ;számláló elindítása. 

ORL IEIP2,#00000100b 
 ;Engedélyezzük az intervallumszámlálót. 

... 

... 
MOV DPTR,#var ;A 'var' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;Ismét a ciklusváltozó értéke kell a 

MOVC A,@A+DPTR ;kód-indirekt címzéshez. 

MOV tvar,A ;Betöltjük 'tvar'-ba a szükséges várakozás 

 ;időtartamát. Ennyiszer 1/8 s-et kell 

 ;várakozni. 
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CLR tovabb ;Töröljük a továbbhaladás bitjét. 

MOV szaml,#1 ;Az 1/8 s-es időszeletek számlálásának 

 ;változóját alapértékre állítjuk. 

... 

... 

12.2 Relációk kiértékelésének további módja 

A bemutatott ciklusszervezési módszereknél (7.3 alfejezet) minden esetben szükség volt 
a ciklusváltozó vizsgálatára. Amennyiben az akkumulátor nulla vagy éppen nem nulla 
mivoltára voltunk kíváncsiak, használhattuk a JZ vagy JNZ utasításokat. Ennél 
összetettebb volt, de ugyanide lyukadt ki a DJNZ utasítás is, csak az a vizsgálat előtt 
még eggyel csökkenti is az adott regiszter tartalmát. Szabadabb összehasonlítást a CJNE 
utasítással tudtunk megvalósítani, amely akkor ugrat, ha nem áll fenn egyenlőség. 
Mindez rendben is van, de egyvalami még fájdalmasan hiányzik. Ez pedig annak 
kiértékelése, hogy egy regiszter tartalma kisebb vagy nagyobb-e egy másik regiszter 
tartalmánál. Nos, további összehasonlító utasításaink nincsenek, de az egyiket 
felhasználhatjuk ilyesféle kiértékelésre. 

 A CJNE utasítás mellett sok összefoglalóban ezt láthatjuk: 
CJNE x,y,rel          C = x < y 

Mit jelent ez? A  CJNE x,y,rel utasítás már érthető számunkra, hiszen erről volt szó 
a 7.2 alfejezetben. A processzor összehasonlítja az x értéket y értékével, és relatív 
ugrást valósít meg, ha azok nem egyenlők. De mit jelent a jobb oldali kifejezés? Ennek 
megértése most igen-igen fontos lesz, mert ismét csak hasznos eszköz hullik az ölünkbe. 
A C=x<y kifejezés azt jelenti, hogy a CJNE utasítás végrehajtása után a Carry bit 
értéke 1 lesz, ha igaz, hogy x<y; és 0 lesz, ha x≥y. Ezek után pedig már gond nélkül 
elágaztathatjuk a programot a JC és JNC utasításokkal. Így tudjuk könnyen 
megfogalmazni azt, hogy pl. az akkumulátor értéke két adott érték közé esik-e. Csak 
arra kell figyelnünk, hogy a kérdéses rendezett halmazunk két szélső értéke beleesik-e a 
kívánt tartományba vagy sem. Ha az x≥y kifejezésben az egyenlőség még mindig nem 
kívánatos, akkor azt elintézhetjük egy erre irányuló vizsgálattal. 

 A következő példán az igen címkéhez kerül a program vezérlése, ha az 
akkumulátor tartalma 10 és 20 között van a határokat is beleértve. Ellenkező esetben a 
nem címkére. Figyeljük meg, hogy a C bit megfelelő beállásának kiaknázása érdekében 
a CJNE utasítás maga mögé ugrat, mert itt nem az elágazás a cél, hanem az, hogy a C 
bit adja meg a választ a most rendkívüli fontosságú talányra. 

CJNE A,#10,relac1 
relac1: 

JC nem 
 

CJNE A,#21,relac2 
relac2: 
 JNC nem 
 
igen: ... 
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nem: ... 

Először összehasonlítjuk A értékét 10-zel. Ha ez után C=1, akkor máris ugorhatunk a 
nemleges címkére, mert A<10. Ha ez nem igaz, azaz C=0, akkor a program fut tovább a 
második összehasonlításhoz, de legalább annyit már tudunk, hogy A≥10. Itt 
összehasonlítjuk A értékét 21-gyel. Azért 21-gyel, mert az már nem jó. Azért 21-gyel, 
mert a fent bemutatott összehasonlítás a „kisebb, mint” relációra van kihegyezve. Ott 
tartottunk tehát, hogy összehasonlítjuk A értékét 21-gyel. Ha ez után C=0, akkor máris 
ugorhatunk a nemleges címkére, mert A≥21, és nekünk 20-ig jó. Ha e két 
összehasonlításon túljut a program, akkor viszont A értéke garantáltan 10 és 20 közé 
esik a határokat is beleértve. Ezeket a relációs trükköket nagyon sokszor használhatjuk 
ügyesen a kódjainkban. 

12.3 Jelzőlámpa több üzemmóddal 
17. feladat: 

Modellezzünk egy háromlencsés közlekedési jelzőlámpát úgy, hogy az egyes színek 
váltását előre rögzített időzítéshez kötjük! A jelzőlámpának három üzemmódja legyen: 
normál (R-RA-G-A), villogó sárga és kikapcsolt! Az egyes üzemmódok között 
nyomógombbal lépkedhessünk! A prellegést küszöböljük ki! [Code25, Code26] 
A feladat most is a 11.2. ábrán látható áramkörhöz tartozik. A megoldásához nagyon 
sok elemet átveszünk a 16. feladat megoldásából: időszelet nagysága (16/128 s = 1/8 s), 
időszeletek számlálása (szaml) és a várakozási idő kezelése (tvar). A feladat 
megoldásában ismét kombináljuk az 1. gombhoz tartozó megszakítást és az 
intervallumszámlálóhoz tartozó megszakítást, mint a 15. feladat megoldásában 
(Code22). Az 1. gombhoz tartozó megszakítás semmi mást nem tesz, mint letiltja 
önmagát és beállít egy jelzőbitet (nyom). A TIC megszakítása pontosan akkor állítja 
magasra a lámpafázisok váltásához szükséges jelzőbitet (tovabb), ha letelt az 
aktuálisan megadott várakozási idő (tvar). Ez a megszakítás még arra is figyel, hogy 
az 1. gomb megszakítását csak akkor engedélyezi újra, ha eltelt 2×1/8 s, azaz 1/4 s. A 
kódban található egy szubrutin (RESET128), amely lekapcsolja az órát és az 
intervallumszámlálót, lenullázza a 128-ad másodperceket, vár egy kicsit, majd újra 
bekapcsolja az órát és az intervallumszámlálót. Erre közvetlenül az üzemmódok közötti 
ugrás után van szükség, hogy „tiszta lappal” induljon újra az idő mérése. És azért került 
mindez szubrutinba, mert több helyen is szükség van erre a részletre. Maga a szubrutin 
így néz ki: 
 
;*****A RESET128 szubrutin Code25.asm-ben***** 
RESET128:  
ANL TIMECON,#11111100b 
 ;Az óra és az intervallumszámláló leáll. 

MOV HTHSEC,#0 ;A 128-ad másodpercek nullázása. 

MOV R6,#5 ;Némi kis időhúzás, hogy a TIC regiszterei 

regdel: ;fölül tudjanak íródni. 

NOP 
DJNZ R6,regdel 
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ORL TIMECON,#00000011b 
 ;Az óra és az intervallumszámláló indul. 

RET 
 
A megoldáshoz állapot-átmenetgráfot mellékelünk (lásd 11.5. ábra), mert ez most már 
sokkal informatívabb, mint amilyen egy túlméretes folyamatábra lenne. A 
lámpafázisokhoz tartozó átmeneteket mint eseményeket ill. az üzemmódok váltását 
kiváltó gombnyomásokat mint eseményeket eltérő színnel jelöljük: előbbieket feketével, 
utóbbiakat pirossal. 

 

11.5. ábra. A 17. feladat megoldásához tartozó állapot-átmenetgráf. A fekete nyilak az adott 
üzemmód következő fázisához tartozó feltételt reprezentálják. Ezt a feltételt a TIC megszakítása 

adja meg, ha letelt az előírt várakozási idő. A piros nyilak a gomb megnyomását mint feltételt 
reprezentálják 

A kód a fent bemutatott RESET128 szubrutin nélkül az alábbiakban található. Ez a kód 
most már egészen összetett, de az állapot-átmenet gráf nagy segítséget nyújthat ahhoz, 
hogy ne tévedjünk el benne. Egyúttal megnyugtatjuk az olvasót; ennél hosszabb kód 
már nem kerül elő ebben a tankönyvben. A program elején, az INTVAL regiszternek 
való értékadás után azért nem szerepel rögtön a sokat emlegetett rövid várakozás, mert 
nem sokkal utána amúgy is meghívjuk a RESET128 szubrutint, amely tartalmazza azt; 
mindjárt a normál üzemmód első lámpafázisánál. A kód végén nem részletezzük az 
adatokat, mert tökéletesen megegyeznek a Code23-ban megadottakkal. A kódban 
színes jelöléseket használunk, hogy jól elkülöníthetők legyenek az egyes 
üzemmódokhoz tartozó részek. 
 
;**********Code25.asm********** 
ORG 0000h 
JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

 
ORG 0003h ;Az 1. nyomógomb által kiváltott megszakítás 

JMP GOMB1 ;vektora. 

 
ORG 0053h ;Az órához kötött intervallumszámláló 

JMP TIKTAK ;által kiváltott megszakítás vektora. 
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ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
tovabb BIT 00h ;Bitváltozó a fázisok váltásához. 

nyom BIT 01h ;A gomb lenyomását jelző bit. 

szaml DATA 030h ;Az 1/8-ad másodperces intervallumok 

 ;számolásának változója. 

tvar DATA 031h ;Az aktuálisan szükséges várakozás  

 ;változója. 

 
;*************************************************** 

;***** Az 1. gomb által kiváltott megszakítást ***** 

;***** lekezelő programrész                    ***** 

;*************************************************** 

GOMB1: 
CLR EX0 ;A megszakítás letiltja önmagát. 

SETB nyom ;A 'nyom' jelzőbit 1-re állítása. 

RETI     
 

;***************************************** 

;***** Az intervallumszámláló által  ***** 

;***** kiváltott megszakítás         ***** 

;***************************************** 

TIKTAK: 
MOV A,szaml ;Megnézzük, hogy szaml<2 ? Így 2/16 s-ig 

CJNE A,#2,relac ;nem lesz hatása a gombnyomásnak. 

relac: 
JC sima ;Ha igen, ugrunk a következő vizsgálathoz. 

SETB EX0 ;Újra engedélyezzük a gomb megszakítását. 

sima: 
CJNE A,tvar,novel ;Ha szaml nem érte még el tvar-t, akkor 

 ;növeljük 'szaml' értékét. 

SETB tovabb ;Különben tovabb:=1, és 
RETI ;visszatérünk. 

novel: 
INC szaml ;Növeljük 'szaml' értékét. 

RETI ;Visszatérés a megszakításból. 

  
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Az óra reset-elése.  

MOV INTVAL,#16 ;16-ot töltünk INTVAL-ba, mert 16/128 s = 

 ;1/8 s lesz az alap-időosztásunk. 
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ORL IEIP2,#00000100b 
 ;Engedélyezzük az intervallumszámláló 

 ;megszakítását. 

 
SETB EX0 ;Engedélyezzük az 1. gomb megszakítását. 

SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

 
normal: ; |  |  |  

CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

CALL RESET128 ;Reset-eljük a 128-ad másodpercek értékét. 

MOV R7,#0 ;Ciklusváltozó. (0-tól 3-ig fog menni.) 

fazis: 
MOV DPTR,#lampa ;A 'lampa' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;A ciklusváltozó értéke kell a 

MOVC A,@A+DPTR ;kód-indirekt címzéshez. 

MOV P0,A ;A betöltött bitmintázatot kitesszük a 

 ;0-s portra. 

 
MOV DPTR,#var ;A 'var' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;Ismét a ciklusváltozó értéke kell a 

MOVC A,@A+DPTR ;kód-indirekt címzéshez. 

MOV tvar,A ;Betöltjük 'tvar'-ba a szükséges várakozás 

 ;időtartamát. Ennyiszer 1/8 s-et kell 

 ;várakozni. 

 
CLR tovabb ;Töröljük a továbbhaladás bitjét. 

MOV szaml,#1 ;Az 1/8 s-es időszeletek számlálásának 

 ;változóját alaphelyzetbe állítjuk. 

 
bitek1: ;Figyeljük a jelzőbiteket. 

JB tovabb,valt ;Ha tovabb=1, válthat a lámpa. 

JB nyom,sarga ;Ha nyom=1, gombot nyomtunk. Jön a következő 

 ;üzemmód. 

JMP bitek1 ;Figyeljük tovább a jelzőbiteket. 

 
valt: 
CJNE R7,#3,kov ;A ciklusváltozó lekezelése. 

JMP normal ;Ha R7=3, akkor kezdjük újra az egészet. 

kov: 
INC R7 ;Növeljük a ciklusváltozót. 

JMP fazis ;Ugrunk vissza a következő fázishoz. 
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sarga: ; |  

CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

CALL RESET128 ;Reset-eljük a 128-ad másodpercek értékét. 

MOV tvar,#4 ;A villogás fél-periódusideje 0,5 s lesz. 

MOV P0,#11111111b ;Kikapcsoljuk az összes LED-et. 

villog: 
XRL P0,#00001000b ;Invertáljuk a sárga LED állapotát. 

CLR tovabb ;Jelzőbit törlése. 

MOV szaml,#1 ;Számláló alapállása. 

 
bitek2: ;Figyeljük a jelzőbiteket. 

JB tovabb,villog ;Ha tovabb=1, mehet a villogás tovább. 

JB nyom,kikapcs ;Következő üzemmód. 

JMP bitek2 ;Figyeljük tovább a jelzőbiteket. 

 
 

kikapcs: ; 
CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

MOV P0,#11111111b ;Kikapcsoljuk az összes LED-et. 

CLR tovabb ;Jelzőbit törlése. 

MOV szaml,#1 ;Számláló alapállása. 

JNB nyom,$ ;Helyben állunk, amíg 0 a gomb jelzőbitje. 

JMP normal ;Kezdjük előröl a normál üzemmóddal.  

 
;****************** 

;***** Adatok ***** 

;****************** 

lampa: ... 
var: ... 

 

A Code25 programban a megszakításokkal való bánásmód már egészen kifinomult 
megoldást jelent. Előfordulhat azonban, hogy ezt a „kicentizett” stílust az olvasó kissé 
nyomasztónak találja. Semmi baj, mutatunk egy eltérő megoldást a 17. feladatra. A 
11.5. ábrán látható állapot-átmenetgráf változatlanul érvényben marad. A megoldás 
kulcsa most abban rejlik, hogy ismét előhúzzuk a jó öreg DELAY szubrutint, de azt 
módosítjuk egy kicsit. Most ugyanis ez fogja intézni az adott lámpafázisok által 
megkívánt várakozást, de beleépítjük a gombnyomás jelzőbitjének figyelését. Jó mélyre, 
a legbelső ciklusba, hogy minél gyakrabban megtörténjen a bit vizsgálata. Az 
intervallumszámláló megszakításának feladatköre most leszűkül a prellegés 
kiküszöbölésére. Éppen úgy, mint a 15. feladat megoldásában (lásd Code22). A 
gombnyomás megszakítása Code25-höz képest egyetlen sorral bővül: az 
intervallumszámláló elindításával. 

 101 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
 Az időhúzó szubrutint úgy terveztük meg, hogy pontosan azokkal a várakozási 
időkkel lehessen meghívni, mint amelyeket Code24 és Code25 is tartalmaz. Ez azt 
jelenti, hogy ha a meghíváskor az akkumulátor tartalma 8, akkor fogunk 1 másodpercet 
várakozni. Nézzük a módosított szubrutint: 
GDELAY: 
MOV R6,A ;Az időkésleltetést meghatározó paraméter 

 ;átadása a szubrutinnak. Az adat az 

 ;akkumulátorban érkezik. 

cik6: 
MOV R5,#150 

cik5: 
MOV R4,#249 

cik4: 
JB nyom,vissza 
DJNZ R4,cik4 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 

vissza: 
RET  ;Visszatérés a szubrutinból. 

És most ismét kiszámítjuk, hogy mennyi időt vesz igénybe a szubrutin futása. Az 
akkumulátor értékét vegyük 8-nak! A sima DELAY szubrutinba épített NOP utasítás 1 
órajelciklust vesz igénybe, a GDELAY szubrutinba ágyazott JB bit,rel utasítás 
viszont 4-et. Így a teljes rutin most összesen 

( )( )( ) =+⋅+⋅+⋅++++ 483150324934222 6460972  

órajelciklust igényel. A default 2 097 152 Hz órajellel számolva ez 1,0002 s-et jelent. 
A mostani megoldás lelke az, hogy az időhúzó szubrutin, ha már mást úgysem 

csinál, mint időt húz, kiválóan alkalmas arra, hogy amilyen sokszor csak lehet, 
megvizsgálja, hogy 1-re billent-e a gombnyomást jelző bit (nyom). Ha igen, azonnal 
véget is ér, futása megszakad. A főprogramban a szubrutin meghívása után azonnal 
megvizsgáljuk, immáron másodszor, hogy mi a jelzőbit értéke. Ha 1, akkor idő előtt tért 
vissza a vezérlés a szubrutinból. És ez azt jelenti, hogy ugorhatunk a következő 
üzemmódhoz. Az alábbiakban közölt programban az időhúzó szubrutint már nem 
tüntetjük föl ismételten. A megszakítások vektorait sem, mert azok változatlanul 
maradnak. 

 
;**********Code26.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

nyom BIT 01h ;A gomb lenyomását jelző bit. 

 
;*************************************************** 

;***** Az 1. gomb által kiváltott megszakítást ***** 

;***** lekezelő programrész                    ***** 

;*************************************************** 
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GOMB1: 
CLR EX0 ;A megszakítás letiltja önmagát. 

ORL TIMECON,#00000010b 
 ;Az intervallumszámláló elindítása. 

SETB nyom ;A 'nyom' jelzőbit 1-re állítása. 

RETI     
 

;***************************************** 

;***** Az intervallumszámláló által  ***** 

;***** kiváltott megszakítás         ***** 

;***************************************** 

TIKTAK: 
ANL TIMECON,#11111101b 
 ;Az intervallumszámláló leállítása. Az órát 

 ;nem állítjuk le. 

SETB EX0 ;Újra engedélyezzük a gomb megszakítását. 

RETI ;visszatérünk. 

  
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV TIMECON,#0 ;Az óra reset-elése.  

MOV INTVAL,#32 ;32-t töltünk INTVAL-ba, mert 32/128 s = 

 ;1/4 s lesz a gombnyomások érzékelései 

 ;között eltelt idő. 

 
MOV R6,#5 ;Némi kis időhúzás, hogy a TIC regiszterei 

regdel: ;fölül tudjanak íródni. 

NOP 
DJNZ R6,regdel 

 
MOV TIMECON,#00000001b 
 ;Az óra elindítása. 

ORL IEIP2,#00000100b 
 ;Engedélyezzük az intervallumszámláló 

 ;megszakítását. 

 
SETB EX0 ;Engedélyezzük az 1. gomb megszakítását. 

SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

 
normal: ; |  |  |  

CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

MOV R7,#0 ;Ciklusváltozó. (0-tól 3-ig fog menni.) 
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fazis: 
MOV DPTR,#lampa ;A 'lampa' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;A ciklusváltozó értéke kell a 

MOVC A,@A+DPTR ;kód-indirekt címzéshez. 

MOV P0,A ;A betöltött bitmintázatot kitesszük a 

 ;0-s portra. 

 
MOV DPTR,#var ;A 'var' címke címe az adatmutatóba kerül. 

MOV A,R7 ;Ismét a ciklusváltozó értéke kell a 

MOVC A,@A+DPTR ;kód-indirekt címzéshez. 

CALL GDELAY ;Az időhúzó rutin meghívása. 
JB nyom,sarga ;Ha nyom=1, gombot nyomtunk. Jön a következő 

 ;üzemmód. 

 
CJNE R7,#3,kov ;A ciklusváltozó lekezelése. 

JMP normal ;Ha R7=3, akkor kezdjük újra az egészet. 

kov: 
INC R7 ;Növeljük a ciklusváltozót. 

JMP fazis ;Ugrunk vissza a következő fázishoz. 

 
 

sarga: ; |  

CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

MOV P0,#11111111b ;Kikapcsoljuk az összes LED-et. 

villog: 
XRL P0,#00001000b ;Invertáljuk a sárga LED állapotát. 

MOV A,#4 ;A 4/8 s várakozás beállítása. 

CALL GDELAY ;Az időhúzó rutin meghívása. 
JB nyom,kikapcs ;Ha gombot nyomtunk, jön a következő 

 ;üzemmód. 

JMP villog ;A villogás folytatása. 
 

kikapcs: ; 
CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

MOV P0,#11111111b ;Kikapcsoljuk az összes LED-et. 

CALL GDELAY ;Az időhúzó rutin meghívása. (Az akkumulátor 

 ;nem változott.) 
JNB nyom,kikapcs ;Ha a ’nyom’ jelzőbit 0, akkor ugrunk vissza 

 ;a kikapcsolt üzemmód elejére. 

JMP normal ;Különben vissza a „normál” üzemmódhoz. 

 
;****************** 

;***** Adatok ***** 
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;****************** 

lampa: ... 
var: ... 
 

Code25-öt és Code26-ot összehasonlítva láthatjuk, hogy az utóbbi kicsivel rövidebb, 
és kevesebb változót igényel. Mindkettő tanulságos megoldást kínál, de egészen eltérő 
stílusban. Az olvasót arra biztatjuk, hogy mindkettőt elemezze ki és értse meg 
maradéktalanul; minden részletében! Könnyen előfordulhat, hogy sokkal erősebb 
szimpátiát fog érezni az egyik iránt, mint a másik iránt. Azonban feladata válogatja, 
hogy mikor melyik stílussal érünk célt könnyebben vagy éppen elegánsabban. És 
természetesen az is előfordulhat, hogy az olvasó harmadik, a fenti kettőtől gyökeresen 
eltérő ötletet valósít majd meg és tartja azt a legjobbnak… 
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13. KÜLSŐ ÁRAMKÖR FOTOKAPUVAL 

Az előző fejezetben külső áramkörbe kötött LED-eket kapcsolgattunk a 
mikrovezérlővel. Lépjünk most tovább, most vezérlőjeleket ne csak kiadjunk, hanem 
fogadjunk is! 
18. feladat: 

Készítsünk behatolásjelzőt fotokapuval! Nyugalmi állapotban egy zöld LED világít. 
Behatoláskor piros-kék villogó jelez. Gombnyomásra visszatérünk a nyugalmi 
állapothoz. [Code27] 
A feladat megoldásához fotokaput kell készítenünk. Ezt sokszor infradiódával és 
infrában érzékeny fototranzisztorral valósítják meg. Tegyük ezt mi is! A kapcsolási 
rajzot a 12.1. ábrán láthatjuk. Fototranzisztorokről bővebben olvashatunk a [2], [3], [4], 
[5] és [6] szakkönyvekben. 

 

12.1. ábra. A 18. feladat (Külső áramkör fotokapuval) megoldásához tartozó kapcsolás 

A LED-ek működése nem igényel bővebb magyarázatot. Az áramköri rajz alsó részén 
látható dióda az infravörös tartományban sugároz, a vele szemben elhelyezett 
fototranzisztor pedig ugyanebben a színképtartományban érzékeny, a látható 
tartományban nem. Ha az infradióda sugárzást bocsát ki, akkor a fototranzisztor kinyit, 
minek hatására a P2.1-es láb földpotenciálra kerül. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
fototranzisztor a P2.1-es lábat földre húzza.) Amennyiben a két áramköri elem közé 
olyan objektum kerül, amely elzárja a dióda által kibocsátott infravörös sugárzás útját, a 
tranzisztor lezár, és így a P2.1-es láb +5 V potenciálon ül. Ez a két állapot pontosan 
megfelel a P2.1-es lábhoz tartozó bit alacsony ill. magas állapotának. Így ha a 
programban ezt figyeljük folyamatosan, akkor detektálhatjuk a „behatolást”. Ez azt 
jelenti, hogy most nem adatot írunk a P2-es portra, hanem annak tartalmát olvassuk, 
például 

MOV A,P2 

 106 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 

Az infradióda használatához egy kis trükköt szeretnénk ismertetni. Az infravörös 
sugárzás az emberi szem számára láthatatlan. Mégis könnyen meg tudunk arról 
győződni, hogy működik-e az infradióda. „Nézzünk rá” digitális fényképezőgéppel 
vagy mobiltelefon kamerájával, és máris kiderül, be van-e kapcsolva (12.2. ábra). Ez 
azért van így, mert a legtöbb digitális képrögzítő eszköz színképi érzékenysége a közeli 
infravörös tartományban sem nulla, így a tisztán ilyen sugárzás hatására is kellően nagy 
jel keletkezik ahhoz, hogy azt a kamera – igaz, teljesen hamisan – látható információnak 
tekintse. 

 

12.2. ábra. Digitális fényképezőgéppel készített felvétel a bekapcsolt infradiódáról 

Az áramkörben alkalmazott BPV11F típusú fototranzisztornak a legtöbb 
fototranzisztorral ellentétben nem kettő, hanem három lába van. Ez természetesen 
semmi egyebet nem jelent, mint azt, hogy a bázis is ki van vezetve, így alkalmasint a 
munkapont-beállításról is gondoskodhatunk. Erre nekünk most nem lesz szükségünk, és 
tulajdonképpen be kell vallanunk, hogy azért esett a választás erre a típusra, mert ezt a 
hallgatók nem keverik össze kétlábú diódákkal… A tranzisztor működéséről szintén 
könnyen meggyőződhetünk a 12.1. ábrán látható áramkörnek az ADuC-panelre történő 
rácsatlakoztatása után. Ha a tranzisztor kinyit, akkor a leírtak szerint a P2.1 láb 
földpotenciálra kerül, így az ennek megfelelő LED-nek világítania kell a LED-soron 
(12.2. ábra). 

 

12.3. ábra. A fototranzisztor földre húzza a P2.1-es lábat, így az arra kötött LED világít 

Az olvasóban mindezek után jogosan merül föl a kérdés, hogy mi történik akkor, ha 
kívülről rákényszerítünk valamilyen jelszintet a 2-es portra (input portként használjuk), 
de szoftveresen más jelszintet írunk ki rá (outputként használjuk). A megnyugtató 
válasz az, hogy a mikrovezérlőt nem fogjuk tönkretenni, a 2-es port hardveres 
kialakítása olyan, hogy ilyenkor a külső jel az erősebb, és annak eredménye olvasható le 
szoftveresen, bármit is írtunk ki rá előzőleg. A 2-es port kétirányú port, belső felhúzó-
ellenállásokkal [1, p. 57-58]. Kétirányú mivoltát nagyon jól példázza a mostani feladat, 
hiszen 3 lábát kimeneti lábként (a 3 LED-hez), egyik lábát bemeneti lábként (a 
fototranzisztorhoz) használjuk. 
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A 18. feladat megoldását jelentő program működése egyszerűbb lesz, mint azt 
elsőre hinnénk! Először bekapcsoljuk a zöld LED-et, majd folyamatosan figyeljük, hogy 
mi a P2.1 lábhoz tartozó bit értéke. Ha ez 1 lesz valamikor, akkor riasztás történik, azaz 
felváltva villogtatni kezdjük a piros és kék LED-et. A LED-ek bekapcsolt és kikapcsolt 
állapotát a villogtatáskor egyszerű időhúzó szubrutinnal oldjuk meg. Ez ugyanolyan 
szerkezetű lesz, mint a GDELAY az előző fejezetben, de most átrendezzük az egymásba 
ágyazott ciklusok végrehajtási számát, hogy ismét akkor várjon pontosan 1 másodpercet 
a szubrutin, ha azt A=100 értékkel hívjuk meg, mint ahogy a jó öreg DELAY rutinunkat 
szoktuk. A rutin végrehajtásához szükséges órajelek darabszámának kiszámítását (a 
várakozási idő ellenőrzését) most már az olvasóra bízzuk. A módosított GDELAY 
szubrutin közvetlenül figyeli az 1. gomb bitjét; mert most nem alkalmazunk 
megszakításokat. Amennyiben várakozás közben bármikor gombnyomást észlel a 
program, azonnal visszatér a szubrutinból, amit a program legelejére történő visszaugrás 
követ. És kezdődik előröl minden. Jelen esetben a prellegéssel sem kell foglalkoznunk, 
hiszen a gombnyomásnak nem léptetés a szerepe, hanem pusztán a vezérlés 
visszaugratása a program legelejére, aminél észrevehetetlen marad, ha ez egymás után 
többször következik be. 

 
;**********Code27.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb bitjének elnevezése. 

led1 BIT P2.3 ;A vörös LED bitjének elnevezése. 

led2 BIT P2.5 ;A kék LED bitjének elnevezése. 

led3 BIT P2.7 ;A zöld LED bitjének elnevezése. 

tranzi BIT P2.1 ;A fototranzisztor bitjének elnevezése. 

nyom BIT 00h ;A gombnyomás jelzőbitje. 

 
MAIN: 
CLR nyom ;A 'nyom' jelzőbit törlése. 

SETB led1 ;A vörös LED kikapcsolása. 

SETB led2 ;A kék LED kikapcsolása. 

CLR led3 ;A zöld LED bekapcsolása. 

MOV A,#6 ;A villogó frekvenciája. (0,06 s.) 

figyel: 
MOV C,tranzi ;Pollozzuk a fototranzisztor jelét. 

 ;Először is a C-be töltjük. 

JNC figyel ;Ha nem szakítja meg semmi a fotokapu infra 

 ;sugárzását, akkor a fototranzisztor a 

 ;2.1-es portbitet lehúzza földre, azaz 0 az 

 ;értéke. Ilyenkor pedig folytatjuk a  

 ;figyelést (pollozást). 

SETB led3 ;Kikapcsoljuk a zöld LED-et, mert bement 

 ;valami a fotokapuba, azaz jön a riasztás. 
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villog: 
MOV R7,#4 ;Négyszer villantjuk föl a vörös LED-et. 

egyik: 
CLR led1 ;Bekapcsoljuk a LED-et. 

CALL GDELAY ;Várunk kicsit. (0,06 s.) 

JB nyom,MAIN ;Ha volt gombnyomás, akkor kezdjük előröl a 

 ;programot. 

SETB led1 ;Kikapcsoljuk a LED-et. 

CALL GDELAY ;Várunk kicsit. (0,06 s.) 

JB nyom,MAIN ;Ha volt gombnyomás, akkor kezdjük előröl a 

 ;programot. 

DJNZ R7,egyik ;Lekezeljük az R7-es ciklusváltozót. 

 
MOV R7,#4 ;Négyszer villantjuk föl a kék LED-et. 

masik: ;A leírás tökéletesen ugyanaz, mint az előbb  
CLR led2 ;a vörös LED-nél. Csak most a kéket 

CALL GDELAY ;villogtatjuk. 
JB nyom,MAIN 
SETB led2 
CALL GDELAY 
JB nyom,MAIN 
DJNZ R7,masik 
 
JMP villog ;Folytatódik a villogtatás. 

 
;****************************************** 

;***** Időhúzó szubrutin, amely az    ***** 

;***** 1. gomb lenyomását is figyeli. ***** 

;****************************************** 

GDELAY: 
MOV R6,A ;Az időkésleltetést meghatározó paraméter 

 ;átadása a szubrutinnak. Az adat az 

 ;akkumulátorban érkezik. 

cik6: 
MOV R5,#43 

cik5: 
MOV R4,#69 

cik4: 
JNB but1,armed ;Itt vizsgáljuk meg a gomb bitjét. Elugrunk, 

 ;ha le van nyomva, azaz 0. 
DJNZ R4,cik4 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 
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RET 
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armed: ;Ide ugrunk, ha gombnyomás volt. 

SETB nyom ;Magasra állítjuk a jelzőbitet. 

RET 
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14. HÉTSZEGMENSES KIJELZŐ MEGHAJTÁSA 

Az előző két fejezetben megtanultuk, hogy hogyan adhatunk ill. fogadhatunk egyszerű 
jeleket áramköröknek ill. áramkörökről. Ebben a fejezetben munkára fogjuk az egyik 
legegyszerűbb, de mind a mai napig igen sokszor nélkülözhetetlen megjelenítőeszközt, 
a hétszegmenses kijelzőt. Hétszegmenses kijelzőből több száz gyártó több ezer félét 
készít. A kijelzők eltérnek méretben, áramfelvételben, lábelrendezésben, színben stb. A 
hétszegmenses kijelzőknél azonban van valami, ami mindegyiküknél megegyezik: a 
szegmensek jelölése (lásd 13.1. ábra). A DP szimbólum a Decimal Point angol 
kifejezésből származik, és tizedespontot jelent. (Más szövegkörnyezetben a DP egészen 
mást jelenthet, de ennek tárgyalása nem a mi feladatunk…) 

A tankönyvben eddig, ha LED-eket kellett bekapcsolnunk, mindig földre húztuk 
azokat, így olyan hétszegmenses kijelzőt célszerű választanunk, amely közös anódos. 
Ettől eltekintve gyakorlatilag nincs megkötés a típusra. A tankönyvben konkrétan az 
SA52-11 típusú hétszegmenses kijelzőt használjuk, melynek lábkiosztása a 13.2. ábrán 
látható. 

 

13.1. ábra. A hétszegmenses kijelzők szegmenseinek jelölése 

 

13.2. ábra. Az SA52-11-es hétszegmenses kijelző lábkiosztása 

A hétszegmenses kijelző meghajtása történhet úgy, hogy egy teljes portot föláldozva 
közvetlenül kapcsolgatjuk az egyes szegmenseket mint LED-eket. Ez azt jelenti, hogy 
úgy járunk el, mintha a 13.2. ábrán látható lábkiosztást egy-egy ellenállással 
kibővítenénk, és azokat szépen sorban rákapcsolnánk a 0. vagy a 2. port lábaira. 
Némileg kényelmesebb megoldást jelent az, ha alkalmazunk egy BCD-hétszegmenses 
dekódert. A következőkben bemutatott jó néhány feladat megoldásánál konkrétan az 
SN74LS47N típusú dekódert használjuk. A dekóder-IC felépítésének és működésének 
bemutatása nem a tankönyv feladata, az adatlapot az olvasó külön könyvtárban találja. 
Annyit azért elmondhatunk, hogy a 7447-es dekóder felhasználásával csak 4 portbitet 
köt le a kijelző címzése. A számjegyeknek megfelelő bináris érték előállítása és 
kirakása a portra azután már a mi feladatunk. Illik még azt is megjegyeznünk, hogy a 
decimális ponttal a dekóder-IC nem tud mit kezdeni. Ha ezt használni szeretnénk, akkor 
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annak működtetéséhez külön ellenállás és szabad portbit szükséges. A 13.3. ábrán 
látható áramkör a mikrovezérlős kalandjaink során egy darabig elkísér bennünket. A 
megépített áramkörben az egyes szegmensekhez tartozó ellenállások értékének 390 Ω-ot 
választottunk, hétszegmenses kijelzőnek pedig egy SA52-11GWA típusút, azaz zöldet. 

 

13.3. ábra. Hétszegmenses kijelző meghajtása 7447-es dekóderrel 

Az olvasónak feltételezhetően már viszketnek az ujjbegyei, hogy megírja első 
programját, amellyel a hétszegmenses kijelzőt üzemeltetheti. Fogalmazzuk meg hát 
következő feladatunkat a 13.3. ábrán látható áramkörhöz! 
19. feladat: 

Léptessük a számokat a hétszegmenses kijelzőn 0-tól 9-ig! 9 után ismét 0-ról induljon a 
számlálás! [Code28] 
Ennél az egyszerű kis feladatnál az áramkör összerakása tovább tart, mint megírni a 
programot; annyira egyszerű lesz. Folyamatábra vagy egyéb szemléltetés teljesen 
felesleges hozzá. De még jóformán bővebb magyarázat is. Egyszerűen létrehozunk egy 
ciklust, amely 0-tól 9-ig számol, majd visszaugrunk a program elejére. A ciklus minden 
végrehajtása során kitesszük a P2-es portra a ciklusváltozó értékét. A programban a jó 
öreg DELAY szubrutinunkat használjuk időhúzásra. Íme, az „ijesztően hosszú” kód: 

 
;**********Code28.asm********** 
MAIN: 
MOV R4,#0 ;R4 a ciklusváltozó. 0 a kezdeti érték. 

count: 
MOV P2,R4 ;Kitesszük a P2-es portra a ciklusváltozót. 

MOV A,#40 ;0,4 s időhúzás lesz. 

CALL DELAY ;Időhúzás. 

INC R4 ;A ciklusváltozó növelése. 

CJNE R4,#10,count ;A ciklusváltozó feltételének kiértékelése. 

JMP MAIN ;Kezdjük előről az egészet. 

 
Oldjunk most meg végre egy olyan feladatot is, amely nem önmagáért való, hanem akár 
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értelmes alkalmazási köre is lehet! Vonjuk be a nyomógombokat is! Meg még egy külső 
LED-et is! 
20. feladat: 

Az egyik gombbal léptessük a számokat a hétszegmenses kijelzőn 1-tól 9-ig! (9 után 1-
ről induljon ismét a számlálás!) A másik gomb megnyomására egy külső LED annyiszor 
villanjon föl, amennyit a kijelző mutat! [Code29] 
A külső LED-hez már nem rajzolunk külön áramkört. Kössük azt megfelelő ellenálláson 
keresztül a P2.7-es lábra! Ez az olvasónak a tankönyvből megtanultak alapján vélhetően 
már nem jelenthet problémát… 

 Tároljuk a kijelezendő értéket R3-ban, a külső LED villogtatásának 
ciklusváltozója pedig legyen R2. Az időhúzásokhoz használjuk ismét a jó öreg DELAY 
szubrutint. Mivel a programban rövidsége ellenére talán mégis szokatlan megoldásokat 
alkalmazunk, folyamatábrát készítünk, amely a 13.4. ábrán látható. A szokatlan 
megoldás a kezdeti érték olyan megadása, ami elő sem fordulhat, hiszen R3 első legális 
értéke 1. A program kezdetén R3-t mégis 0-nak vesszük, viszont utána azonnal növeljük 
is 1-gyel. Ugyanez a megoldás szerepel akkor is, amikor megvizsgáljuk, hogy elérte-e a 
9-et. A megoldás eleganciája az, hogy a kezdeti érték és az alaphelyzet elrendezése 
mindösszesen egy sort igényel, utána mindjárt beugratjuk a vezérlést az algoritmus 
„szívébe”, hiszen onnantól kezdve tökéletesen rendben tud és fog működni minden. 
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13.4. ábra. A 20. feladat (Hétszegmenses kijelző meghajtása) megoldási elvének folyamatábrája 

A kód az elmondottak ellenére meglehetősen rövid. A DELAY szubrutint most sem 
tüntetjük föl. 
 
;**********Code29.asm********** 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb bitváltozója. 

but2 BIT P3.3 ;A 2. gomb bitváltozója. 

led BIT P2.7 ;A külső LED bitváltozója. 

 
MAIN: 
MOV R3,#0 ;0-t teszünk R3-ba, mert utána azonnal 

 ;növeljük majd 1-gyel. 

JMP sima ;Ugrunk a növeléshez. 

gombok: 
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JNB but1,lep ;Az 1. gombra léptetjük a kijelzett 

 ;számértéket. 

JNB but2,villog ;A 2. gombra villogtatunk. 

JMP gombok ;Tovább figyeljük a gombokat. 

lep: 
CJNE R3,#9,sima ;Ha még nem értük el a 9-et, nincs baj. 

MOV R3,#0 ;Ha elértük, nullázzuk R3-t, hiszen azonnal 

 ;növeljük azt. Így lesz 1 az átfordulás 

 ;utáni érték. 

sima: 
INC R3 ;A kijelezendő érték növelése. 

MOV A,R3 ;R3-t A-ba tesszük. 

ORL A,#11110000b ;A felső 4 bitet 1-re állítjuk, hogy ne 

 ;világítson minden LED. 

MOV P2,A ;Kitesszük a kapott értéket P2-re. 

MOV A,#20 ;0,2 s várakozás lesz. 

CALL DELAY ;Időhúzó szubrutin. 

JMP gombok ;Ugrunk vissza a gombok figyeléséhez. 

villog: 
MOV A,R3 ;R3 értékét A-ne keresztül R2-be tesszük. 

MOV R2,A ;Ez lesz a villogtatás ciklusváltozója. 

MOV A,#30 ;0,3 s várakozás lesz a villogtatásnál. 

vill: 
CLR led ;Külső LED bekapcsolása. 

CALL DELAY ;Időhúzó szubrutin. 

SETB led ;Külső LED kikapcsolása. 

CALL DELAY ;Időhúzó szubrutin.  

DJNZ R2,vill ;Az R2 ciklusváltozó lekezelése. 

JMP gombok ;Ugrás vissza a gombok figyeléséhez. 
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15. KOMMUNIKÁCIÓ AZ UART-TAL 

A mai ember, ha számítógépes csatlakozási lehetőségekre gondol, és az nem az Internet, 
akkor az USB jut eszébe. Régebben a PC-k csatlakozási lehetőségeinél a soros portot és 
a párhuzamos portot szokták bemutatni. Érdekes módon, a párhuzamos port mint 
csatlakozási felület szerepe elsikkadt, a soros port viszont továbbfejlődött, és ebből lett 
az, amit ma USB-nek hívunk. A betűszó az angol Universal Serial Bus kifejezésből 
származik, és univerzális soros buszt jelent. Ma már kissé lesajnáljuk azokat a 
számítógépeket, amelyeken nincs legalább négy USB-csatlakozó. A mai kor (2013-at 
írunk éppen) perifériáit és egyéb kütyüit a legtöbbször USB-porton keresztül 
csatlakoztathatjuk a számítógépünkhöz. Külső lemezegységeket, kártyaolvasókat, 
nyomtatókat, pen-drive-okat stb. 

Az USB fogalom valójában egy ipari szabványt jelent, amely a buszhoz használt 
vezetékeket, csatlakozókat, protokollokat definiálja számítógépek és elektronikus 
eszközök kommunikációjához, csatlakoztatásához és tápellátásához. Ha szétvágunk egy 
USB-kábelt, akkor a 14.1. ábrán látható kép tárul szemünk elé. Az USB-kábel tehát 
négy belső, szigetelt vezetéket és általában egy finom, sodrott érköteget tartalmaz. Ez 
utóbbinak kizárólag árnyékolási ill. mechanikai szerepe van. A színes szigetelésű 
vezetékek funkcióját a XIX foglalja össze. 
 

 

14.1. ábra. USB-kábel belső vezetékei 

XIX. TÁBLÁZAT:AZ USB-KÁBEL VEZETÉKEINEK FUNKCIÓJA. 

 piros VCC, +5 V táp 
 fehér data – adat – 
 zöld data + adat + 
 fekete GND föld 
 
Az UART betűszó által takart fogalom szorosan kapcsolódik az USB fogalmához, de 
vigyázzunk, mert nem ugyanazt jelenti! Az UART betűszó az angol Universal 
Asynchonous Receiver/Transmitter kifejezésből származik, ami univerzális aszinkron 
adóvevőt jelent. Ez egyfajta hardverelem, amely átalakítást végez soros és párhuzamos 
adatformátumok között. Tehát párhuzamosan kezelt adatokat (mondjuk egy bájt bitjeit) 
elküldhetünk valamely eszközről egy UART hardverelem közbeiktatásával az USB-n, 
amit egy másik eszköz fog a saját UART-jával visszaalakítani. Így korrekt a 
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fogalmazás. Vagyis egy bájtot az UART szétszerel bitekre, azokat elküldözgeti a soros 
buszon, a küldött bitekből pedig a másik eszköz UART-ja szereli újra össze az elküldött 
bájtot. Szerencsére az ADuC 842-es architektúrájában a bájtok szétszerelésével és 
összerakásával nekünk egyáltalán nem kell foglalkoznunk, ezt megteszi helyettünk a 
mikrovezérlő UART-ja. Mi csak a bájtszintű kommunikációt fogjuk érzékelni, csak 
azzal kell törődnünk. Ha nekünk kellene bitenként küldözgetnünk az adatokat, akkor 
igen csak megizzadnánk, mire összehoznánk egy valamirevaló kommunikációt… 

15.1 Az UART soros interfész 

Az ADuC soros portja full duplex elven működik, azaz egyidejűleg képes adatokat 
küldeni és fogadni. A fogadási csatorna pufferelt, ami azt jelenti, hogy egy bájt 
megérkezése után elkezdődhet a második bájt fogadása, még akkor is, ha az elsőt még 
nem olvastuk ki a fogadás regiszteréből. Viszont ha ilyenkor a második bájt teljes 
egészében megérkezik, akkor az elsőt elveszítjük. Fizikailag a fogadásért a P3.0 (RxD) 
láb, a küldésért a P3.1 (TxD) láb felelős. A szoftveres alkalmazásoknál az SBUF és 
SCON nevű SFR játszik rendkívül fontos szerepet. 

 A fogadás és a küldés regisztereit az SBUF SFR-en keresztül érjük el. Az SBUF 
írásakor a küldés regiszterébe kerül az adat, az SBUF olvasásakor a fogadás 
regiszterében lévő adatot érjük el. Tudnunk kell, hogy itt fizikailag két különálló 
regiszterről van szó, mégis mindkettőhöz az SBUF regisztert kell használnunk. 

 Az SCON nevű SFR a soros porti kommunikáció konfigurálásáért felel. 
Ismertetését a XX tartalmazza. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy több bitet éppen 
csak megnevezünk vagy igen röviden jellemzünk, mert a tankönyv alkalmazásainál 
messze nem használjuk mindegyiket. A leírás a gyári ismertetőben teljes részletességgel 
megtalálható [1] 
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XX. TÁBLÁZAT:AZ SCON SFR PARAMÉTEREI. 

SCON Serial Port Control Register 
A soros port vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: igen 
Bit Szimbó-

lum 
Angol név Magyar név Jelentés 

7 SM0 Serial Mode 
Select Bits 

Kommunikációs 
módot kiválasztó 
bitek 

Lásd XXI. 
6 SM1 

5 SM2 Multiprocessor 
Communication 
Enable Bit 

Többprocesszoros 
kommunikációt 
engedélyező bit 

Nem tárgyaljuk. 

4 REN Receive Enable 
Bit 

Fogadást 
engedélyező bit 

A soros port fogadást engedélyező (1) és 
letiltó (0) bitje. 

3 TB8 Transmit Bit #8 
(9. bit) 

Adási bit #8 
(9. bit) 

2. és 3. módban a 9. elküldött bit. 
(Darabra! Ha 0-tól sorszámozzuk, akkor a 
nyolcadik!) 

2 RB8 Receive Bit #8 
(9. bit) 

Fogadási bit #8 
(9. bit) 

2. és 3. módban a 9. fogadott bit. (Darabra! 
Ha 0-tól sorszámozzuk, akkor a 
nyolcadik!) 1. módban a stopbit kerül ide. 

1 TI Transmit Interrupt 
Flag 

Adási 
megszakítást jelző 
bit 

Küldéskor a 0. módban a 8. bit (1-től 
kezdett sorszámozással) végénél 
hardveresen 1-re áll. A többi módban a 
stopbit elején áll 1-re. Szoftveresen kell 
törölni! 

0 RI Receive Interrupt 
Flag 

Fogadási 
megszakítást jelző 
bit 

Fogadáskor a 0. módban a 8. bit (1-től 
kezdett sorszámozással) végénél 
hardveresen 1-re áll. A többi módban a 
stopbit felénél áll 1-re. Szoftveresen kell 
törölni! 

 

XXI. TÁBLÁZAT:AZ SCON SFR KOMMUNIKÁCIÓS MÓDOT MEGHATÁROTÓ BITJEINEK 
JELENTÉSE. 

SM0 SM1 Kiválasztott mód 
0 0 0. mód: Léptetőregiszter, rögzített baud-ráta (Core_Clk/2). 
0 1 1. mód: 8-bites UART, változtatható baud-ráta. 
1 0 2. mód: 9-bites UART, rögzített baud-ráta (Core_Clk/32) vagy 

(Core_Clk/16). 
1 1 3. mód: 9-bites UART, változtatható baud-ráta. 

 
A XXI foglalja össze a soros porti kommunikáció módjait. Látható, hogy az ADuC 842-
es mikrovezérlőt nagyjából mindenre felkészítették ez ügyben. A tankönyvben kizárólag 
az 1. módot fogjuk használni, mert ez a legegyszerűbb és legrugalmasabb, hiszen nem 
kell járulékos ellenőrzőbittel vacakolnunk, viszont változtatható a kommunikáció 
sebessége. A számítástechnikában a kommunikáció sebességét bit/s-ban mérjük. Émile 
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Baudot feltaláló tiszteletére a bit/s mértékegységet baudnak is nevezik, jele Bd. Magát a 
kommunikációs sebességet szokás baud-rátának is hívni. 
 Az ADuC 842-es mikrovezérlő tulajdonságainak felsorlásakor már említettük, 
hogy az architektúra több időzítőt/számlálót is tartalmaz. Az a helyzet, hogy egészen 
pontosan négyet. A sorszámozásuk persze a számítástechnikában megszokottak szerint: 
0., 1., 2. és 3. A soros porti kommunikáció jeleinek ütemezéséhez az 1. és a 2. 
időzítőt/számlálót is használhatjuk, de a harmadikat kifejezetten erre a célra hozták 
létre, így a tankönyvben mi mindig ezt fogjuk használni. (A másik három 
időzítő/számláló jó lesz még nekünk más célokra…) A 3. időzítő/számláló 
konfigurációja két SFR-rel történik: T3CON és T3FD. Először nézzük meg, mire való a 
T3CON regiszter (XXII). 

XXII. TÁBLÁZAT:AZ T3CON SFR PARAMÉTEREI. 

T3CON Timer 3 Control Register 
A 3. időzítő/számláló 
vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Szimbólum Leírás 

7 T3BAUDEN Ha 1, akkor a baud-rátát a 3. számláló generálja. A 0 
esetét nem tárgyaljuk. 

6 - Foglalt. 
5 - Foglalt. 
4 - Foglalt. 
3 - Foglalt. 
2 DIV2 A bináris osztó bitjei. 

DIV2  DIV1  DIV0 

  0     0     0 

  0     0     1 

 ...   ...   ... 

  1     1     1 

1 DIV1 

0 DIV0 

 
Az ADuC 842-es gyári leírásában található egy ábra, amely azt mutatja, hogy hogyan 
áll elő az órajelből a soros porti kommunikáció baud-rátája [1, p. 68, Figure 74]. Ezt az 
ábrát változatlan formában vesszük át (lásd 14.2. ábra). 
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14.2. ábra. A baud-ráta előállítása a 3. időzítő/számláló esetén 

A baud-ráta előállításához tehát az aktuális órajel leosztása több lépcsőben történik. A 
gyári leírásban az eredeti ábra [1, p. 68, Figure 74] után szereplő képletek viszont azt 
sugallják, hogy a legelső, kettővel való osztást jelelő blokk vélhetően fölösleges. Ennek 
igazolására mi is levezetjük a regiszterek értékének beállításához szükséges képleteket, 
amelyek viszont egytől egyig meg fognak egyezni a gyári leírásban szereplőkkel. A 
matematikában ugyan nem „szabályos” szimbólumválasztásnak leszünk tanúi, de a mi 
levezetéseinkben is önálló változónak tekintjük most a T3FD és a DIV szimbólumokat. 
Jelöljük továbbá B-vel a kívánt baud-rátát! 
 A 14.2. ábrán látható osztási lépcsők alapján (a legelsőt mellőzve) a következő 
összefüggést írhatjuk fel: 

162
64
31

core

⋅⋅





 +

=
DIVFDT

fB . 

Ez a kifejezés a következő módon alakítható tovább: 
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( )6432
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1
core
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= − FDT

f
DIV . 

Ez a képlet pedig pontosan ugyanaz, mint a gyári leírás 68. oldala 2. hasábjának 
3. képlete, eltekintve az angolszász jelölésmódtól. A képlet átrendezésével a 
következőket kapjuk: 
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64
2

23 1
core −
⋅

= − B
fFDT DIV . 

Ez az összefüggés pedig azzal egyezik meg, amelyik a gyári leírás 68. oldala 
2. hasábjának 2. képlete. 
 Most megmagyarázzuk, hogy egyáltalán miért van szükség a 14.2. ábrán látható 
(1+T3FD/64) osztási fokozatra. Tegyük fel, hogy e nélkül szeretnénk megkapni a baud-
rátát, azaz 

162
core

⋅
= DIV

fB . 

Ezt átalakítva kapjuk, hogy 

B
fDIV

16
2 core= , 
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f

B
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És ez az összefüggés azzal egyezik meg, amelyik a gyári leírás 68. oldala 2. hasábjának 
1. képlete. Mármost, ha mindent ilyen szépen le tudunk vezetni, akkor, ismételten, miért 
van szükség az (1+T3FD/64) osztási fokozatra? A válasz erre az, hogy azért, mert DIV 
értéke csakis természetes szám lehet! Sőt kiderül, hogy ez az érték három biten 
ábrázolható: DIV2, DIV1, DIV0 (lásd XXII). Márpedig ha ilyen fontos ügyben 
kerekítési hibák miatt elvesznek értékek, az bizony nagyon kritikus következményekkel 
járhat egy igazi mérnöki alkalmazásra nézve! Így tehát most már érthető, miért lesz 
szükség a szó szerint brutális bináris osztón kívül egy finomító fokozatra, ami szintúgy 
egy osztólépcsőfokot jelent. 

A gyári leírásban a fenti levezetések nem találhatók meg. Az ott leírtak tükrében a 
következő kiegészítéseket fűzzük a levezetésekhez. A DIV értéket a T3CON regiszter 
alsó három bitjén kell beállítanunk. Nagyon lényeges, hogy ehhez a kapott DIV értéket 
mindig lefelé kell egészre kerekítenünk! A T3FD SFR értékének meghatározásánál a 
DIV már szintén a lefelé kerekített érték. T3FD értékére viszont a kerekítés szokványos 
módját kell alkalmaznunk! Ezek után az aktuális baud-ráta a következő formulával 
számítható:  

( )6432
2

1
core

act +⋅
= − FDT

fB DIV . 

Példa gyanánt határozzuk meg DIV és T3FD értékét, amikor is a kívánt kommunikációs 
sebesség 9 600 baud, az órajel pedig a default 2 097 152 Hz! 

( ) ( ) 771,3
301,0
135,1

2lg
600916
1520972lg

2lg
16

lg core

≈≈








⋅

=








= B
f

DIV . 

A lefelé kerekítés előírásának megfelelően a végső érték DIV = 3 lesz. Ennek alapján a 
T3CON regiszter alsó három bitjét 011-re kell állítanunk. A T3FD regiszterbe pedig a 
következő értéket kell írnunk: 
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23,4564
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23 131
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⋅
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Így a végső érték T3DF = 45 = 2Dh lesz. Ellenőrizzük az aktuális baud-rátát! 
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64452
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core
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⋅
=
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fB DIV , 

ami az elérni kívánt 9 600-as értékhez képest csupán 0,2 %-os eltérést jelent. Ilyen 
csekély eltérést pedig gond nélkül elvisel az UART egység. A XXIII a default 
2 097 152 Hz-es órajel esetére tartalmaz beállítási értékeket néhány tipikus 
kommunikációs sebességértékhez. Más órajel-beállításhoz tartozó értékeket 
megtalálunk a gyári leírásban [1, p. 69, Table 34]. A XXIII T3CON fejlécű oszlopában 
már konkrétan azok az értékek szerepelnek, amelyeket ténylegesen ebbe a regiszterbe 
kell írnunk. A bal oldali félbájt a 3. időzítő/számláló engedélyezését jelenti (vö. XXII), 
a jobb oldali félbájt pedig nyilvánvalóan megegyezik DIV értékével. 

XXIII. TÁBLÁZAT:A SOROS PORTI KOMMUNIKÁCIÓ TIPIKUS ÉRTÉKEI. 

Kommunikációs 
sebesség, Bd 

DIV T3CON T3FD Hiba, % 

57 600 1 81h 9 = 09h 0,25 
38 400 1 81h 45 = 2Dh 0,2 
19 200 2 82h 45 = 2Dh 0,2 
9 600 3 83h 45 = 2Dh 0,2 
4 800 4 84h 45 = 2Dh 0,2 

 

15.2 Bájtok fogadása és küldése assemblyben 

Az előző alfejezetben leírt tudnivalók után nézzük meg, hogy milyen utasítássorozattal 
kommunikálhatunk a soros porton assembly nyelven írt programocskákkal! Itt 
valójában bájtok fogadásáról és küldéséről lesz szó, hiszen minden más ezen alapul. A 
kicsinyítő képző azért lesz indokolt, mert most csak pár soros kódrészleteket 
ismertetünk és elemzünk. 
 Ha az elhatározásunknak megfelelően a 3. időzítőt/számlálót szeretnénk 
használni, akkor a soros porti kommunikáció beállításait az SCON regiszterrel kezdjük. 
Mivel ez a lépés és ennek részletei rendkívüli fontosságúak, a tankönyv további 
alkalmazásainál használt beállításokat a XX mintájára kellő részletességgel 
megmagyarázzuk, lásd XXIV. Ez utóbbi táblázatban színes jelölést alkalmazunk a bitek 
szerepének elkülönítésére, amit a kódokban is használni fogunk a könnyebb 
követhetőség kedvéért. 
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XXIV. TÁBLÁZAT:AZ SCON SFR-NEK A TANKÖNYVBEN ALKALMAZOTT 
BEÁLLÍTÁSAI. 

SCON Serial Port Control Register 
A soros port vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: igen 
Bit Szimbó-

lum 
Magyar név Jelentés 

7 SM0 Kommunikációs módot 
kiválasztó bitek 

Mivel az 1. kommunikációs módot fogjuk használni (lásd XXI), 
ezért SM0=0 és SM1=1. 6 SM1 

5 SM2 Többprocesszoros 
kommunikációt 
engedélyező bit 

Nem használunk többprocesszoros üzemmódot, ezért SM2=0. 

4 REN Fogadást engedélyező 
bit 

A mikrovezérlőnek adatokat kell fogadnia a PC-ről, ezért 
természetesen REN=1. 

3 TB8 Adási bit #8 (9. bit) Nem használunk járulékos bitet, így TB8=0. 

2 RB8 Fogadási bit #8 (9. bit) Nem használunk járulékos bitet, így RB8=0. 

1 TI Adási megszakítást 
jelző bit 

Ez a jelzőbit akkor áll 1-re hardveresen, ha az ADuC elküldött 
egy karaktert a soros porton keresztül. Kezdetben érdemes 1-re 
állítanunk. (Mintha elküldtünk volna már egyet.) 

0 RI Fogadási megszakítást 
jelző bit 

Fel kell készítenünk az ADuC-ot karakterek fogadására. Ez a bit 
akkor áll 1-re hardveresen, ha érkezett egy karakter. Kezdetben 
érdemes 0-ra állítanunk, hogy jöhessen valami. 

 
A XXIVban összefoglaltak szerint a soros port beállítása célszerűen a 

MOV SCON,#01010010b 
utasítással kezdődik. Ez után állíthatjuk be a 3. időzítő/számláló két regiszterét. Az 
előző alfejezetben leírtak alapján, ha 9 600 baudos kommunikációt szeretnénk, akkor 
így folytatjuk a kódot: 

MOV T3CON,#083h 
MOV T3FD,#02Dh 

Ha karakter érkezik valahonnan az ADuC-nak, pontosabban fogalmazva az teljes 
egészében beérkezik az SBUF nevű regiszterbe, akkor az addig 0 értékű RI jelzőbit 1-re 
vált. Ezt vagy folyamatosa lessük a főprogramból, vagy megszakításra bízzuk. Akár így, 
akár úgy, a karakter fogadása után az RI bitet szoftveresen kell törölnünk. Magát az 
érkezett karaktert az SBUF regiszterből olvassuk ki. Az RI jelzőbitnek ez utáni törlése 
mintegy „előkészíti” a terepet a következő karakter érkezéséhez. Így a most leírtak két 
sort jelentenek assemblyben: 

MOV A,SBUF 
CLR RI 

Ha az ADuC karaktert küld el, pontosabban fogalmazva az teljes egészében kiürül az 
SBUF nevű regiszterből, akkor az addig 0 értékű TI jelzőbit 1-re vált. Ezt szintúgy vagy 
folyamatosa lessük a főprogramból, vagy ezt is megszakításra bízzuk. Az utasításokkal 
azonban fordított a helyzet. Először nullázzuk a küldés jelzőbitjét, azaz TI-t, a karaktert 
pedig csak ez után pakoljuk be az SBUF regiszterbe. Aztán ha az tényleg elment, akkor 
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vált TI ismét 1-re. Ezért kell TI-t a karakternek az SBUF regiszterbe való berámolása 
előtt nulláznunk: 

CLR TI 
MOV A,SBUF 

15.3 Soros porti kommunikáció pollozással 
21. feladat: 

Jelezzük ki a hétszegmenses kijelzőn a PC-ről a soros porton érkező számjegyeket! 
Téves karakterre valamilyen egyéb jelet jelezzünk ki! A soros porti kommunikációt 
pollozással végezzük! [Code30] 
A feladat megoldása a soros porti kommunikációról eddig megtanultak alapján 
meglepően egyszerű lesz. Ennek ellenére egy egyszerű folyamatábrát a biztonság 
kedvéért mégis mellékelünk, lásd 14.3. ábra. A folyamatábra utolsó blokkjába írt 
„farkinca” szó azt akarja jelenteni, hogy téves (tehát nem számjegy) karakter érkezése 
esetén valami erre utaló jelet szeretnénk kijelezni. Mivel a hétszegmenses kijelzőt a 
7447-es dekóder hajtja meg, túl sok választási lehetőségünk nincs (lásd az IC adatlapja). 
Így jelzőkarakternek a 12-es értékhez tartozó, a b, f és g szegmensekből alkotott jelet 
választottuk, vö. 13.1. ábra. Ezt a folyamatábrán „farkincának” nevezzük. 

 

14.3. ábra. A 21. feladat (Soros porti kommunikáció pollozással) megoldásának folyamatábrája 

A feladat úgy szól, hogy a soros porti kommunikációt pollozással valósítsuk meg. Ez 
csakúgy, mint a gombok figyelése a 8. fejezetben, a főprogramban történik, és azt 
jelenti, hogy folyamatosan figyeljük az eseményeket. Itt az esemény karakter érkezése a 
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soros porton keresztül. Az előző alfejezetben leírtak szerint figyelnünk kell, hogy mikor 
áll 1-re az RI bit, és ennek megtörténte után küldhetünk karaktert (küldhetjük a 
következő karaktert). Mindez természetesen az ADuC szemszögéből értendő! Az RI bit 
figyelése, a karakter berámolása a pufferba és a bit törlése így néz ki assembly nyelven: 

JNB RI,$ 
MOV A,SBUF 
CLR RI 

Az újdonság ebben a háromsoros kis részletben az első utasítás. Az olvasó már 
valószínűleg érti, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy addig jár helyben a program, 
amíg RI 1 nem lesz. Ez a helyben járás persze bizonyos alkalmazásoknál nem 
engedhető meg, de a 21. feladat megoldásánál nem jelent semmiféle problémát. 
Karakter elküldése a TI bit figyelésével hasonlóan történik, csak az előző alfejezetben 
leírt sorrendi eltérésre kell figyelnünk! Először megvárjuk, amíg TI 1 nem lesz, utána 
mindjárt töröljük is, és ez után helyezzük a küldendő karaktert a pufferba. Aztán majd, 
ha elment a karakter, akkor lesz TI ismét 1, és akkor küldhetjük a következőt. A 
küldésre használható három sor így fest: 

JNB TI,$ 
CLR TI 
MOV A,SBUF 

Ez a két háromsoros ki programrészlet jól fölismerhető lesz a 21. feladat megoldásában. 
 A soros porti kommunikációnál óhatatlanul előkerül az ASCII karakterkészlet. 
Amikor ugyanis karaktert küldünk a soros porton, az hallgatólagosan ASCII karakterre 
vonatkozik. Az ASCII kódtáblázat történetének bemutatása nem e tankönyv feladata, de 
annyit elmondhatunk, hogy a betűszó az American Standard Code for Information 
Interchange kifejezésből származik, ami szó szerint azt jelenti, hogy Amerikai 
Szabványos Kód Információcseréhez, de a végén az üzenetváltás szó talán 
szerencsésebb lenne. Az ASCII kódtáblázatoknak több változatuk létezik; van 7-bites és 
8-bites verzió, és még speciális változatok is léteznek. Ennek ellenére a 14.4. ábrán 
szereplő, a 7-bites változatnak megfelelő táblázat nagyjából minden számítógépen 
ugyanazt jelenti. Amennyiben tehát egy ’0’ karakter érkezik valahonnét az ADuC 
mikrovezérlőre, akkor az ASCII kódban érkezik, ezért hexadecimálisan 30h-t, 
decimálisan 48-at jelent. Így tehát, ha a fogadás után ténylegesen azzá a számértékké 
szeretnénk alakítani, mint amit a számjegy (’0’) mutat, akkor egyszerűen ki kell 
vonnunk belőle 48-at (vagy 30h-t). És kész. 
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14.4. ábra. Az ASCII karakterkészlet 32-től 126-ig 

Az érkezett karakterek intervallumba zárásához jó tudni, hogy a ’9’-es számjegy után az 
ASCII táblázatban a ’:’ karakter következik. Így könnyen tudjuk alkalmazni a 11.2 
fejezetben bemutatott ötletet. Erre a most következő programban szükségünk is lesz. 
Annyit még illik megjegyeznünk, hogy a hétszegmenses kijelző a P2-es port bitjeiből 
összesen négyet fog le. Ha a másik négy bitet más célokra akarjuk fölhasználni, akkor 
azokat nem szabad össze-vissza állítgatnunk az esetleges soros porti műveletek során; 
meg kell őket kímélnünk. Az alábbi kódban erre úgy emlékeztetünk, hogy logikai 
művelettel mindig 1-re állítjuk ezeket a biteket. Most egyébként semmi szerepük nem 
lesz, de ha majd igen, akkor tudni fogjuk, hogy el kell különítenünk őket a 
hétszegmenses kijelzőnek szánt információtól. Erre fog utalni a „fölállítjuk a felső 4 
bitet” megjegyzés. Az érkező karaktert a program azonnal visszaküldi, hogy megfelelő 
kommunikációs felület esetében azonnal láthassuk, hogy milyen karakter érkezett az 
ADuC-nak. Az ilyen jellegű visszaküldést szokták ekhózásnak (angolul echo) nevezni. 
 
;**********Code30.asm********** 
byte DATA 030h ;A P2-es portra kirakandó érték változója. 

 
MAIN: 
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MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV P2,#11111100b ;A 7447-es IC-nél a 12-es kód egy kis furcsa 

 ;jelet produkál. Ez jelzi a készenlétet. 

fogad: 
JNB RI,$ ;Karakter érkezésére várunk. Az RI flag ezt 

 ;jelzi. 

MOV A,SBUF ;Kiolvassuk a pufferból az érkezett 

 ;karaktert. 

CLR RI ;Töröljük az RI flag-et. 

 
JNB TI,$ ;Arra várunk, hogy TI 1 legyen, mert ez 

 ;jelzi, ha egy előző karakter ténylegesen 

 ;elment. 

CLR TI ;Utána töröljük TI-t. 

MOV SBUF,A ;Betesszük a pufferba A tartalmát. 

 
CJNE A,#'0',relac1 ;Ha az érkezett karakter '0' előtt 

relac1: ;vagy '9' mögött van, akkor az 
JC nemjo ;érvénytelen eset. 

 
CJNE A,#':',relac2 ;A '0'<=A<='9' feltétel ekvivalens a 

relac2: ;'0'<=A<':' feltétellel. '9' után ASCII-ben 

JNC nemjo ;':' jön. 

 
CLR C ;Töröljük a C bitet egy kivonás előtt. 

SUBB A,#'0' ;A kivonással csinálunk az ASCII értékből 

 ;normális számértéket. 

MOV byte,A ;A 'byte' változóba beletesszük a  

 ;kijelezendő számértéket. 

ORL byte,#11110000b ;Fölállítjuk a felső 4 bitet. 
port: 
MOV P2,byte ;Kitesszük az értéket a P2-es portra. 

 
JMP fogad ;Kezdjük előröl a beolvasást. 

nemjo: 
MOV byte,#11111100b ;A 12-es kódú "számjegyet" fogjuk kijelezni. 
JMP port ;Ugrás a kirakáshoz. 
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15.4 Soros porti kommunikáció megszakítással 
22. feladat: 

Jelezzük ki a hétszegmenses kijelzőn a PC-ről a soros porton érkező számjegyeket! 
Téves karakterre valamilyen egyéb jelet jelezzünk ki! A soros porti kommunikációt 
megszakítás végezze! [Code31] 
Ez a feladat egyetlen részlettől eltekintve tökéletesen megegyezik a 21. feladattal. Ez a 
részlet azonban nagyon is fontos: a soros porti kommunikáció kezelésének módjáról van 
szó. Az előző alfejezetben ez pollozással történt, azaz a főprogram figyelte, hogy 
érkezett-e ill. elment-e karakter. Ehhez az RI ill. TI bitek értéke nyújtotta a 
fogódzkodót. A helyzet az, hogy az az esemény, amikor ezek a bitek hardveresen 1-re 
billennek, megszakítást is ki tud váltani. Fontos, hogy mindkét bit esetén! Itt most tehát 
nincs más dolgunk, mint engedélyezni a soros portra vonatkozó megszakítást, majd 
megfelelően lekezelni a két kritikus bitet, RI-t ill. TI-t. A megszakításban kissé jobban 
elkülönül egymástól karakter érkezése és küldése. Karakter érkezését gyakorlatilag 
ugyanúgy kezeljük, mint az előző alfejezetben. A küldés is hasonlóan történik, de 
amikor a TI bit 1-re áll, akkor is kiváltódik a megszakítás. Nos, ebben az esetben nem 
csinálunk semmit, visszatérünk a megszakításból, és kész. A soros porti megszakítás 
vektora a 0023h címen található, a megszakítás engedélyezése pedig az ES bittel 
történik, lásd XV. Figyeljük meg, hogy milyen rövidre zsugorodik a főprogram! A 3. 
időzítő/számláló inicializálásán és a megszakítás engedélyezésén kívül lényegében 
semmi egyebet nem csinál. Helyben jár. Az olvasót arra biztatjuk, hogy figyelmesen 
hasonlítsa össze Code30-at Code31-gyel, és figyelje meg, hogy hogyan oldja meg a 
megszakítás mindazt, amit előző esetben a főprogram végzett. 
 
;**********Code31.asm********** 
ORG 0000h 
JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

 
ORG 0023h ;A soros porti megszakítás vektora. 

JMP UART 
 

ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
byte DATA 030h ;A P2-es portra kirakandó érték változója. 

 
;************************************************** 

;***** Karakter érkezése vagy elküldése által ***** 

;***** kiváltott megszakítás.                 ***** 

;************************************************** 

UART: 
JB RI,fogad ;Ha karakter érkezése váltotta ki a 

 ;megszakítást, akkor azt fogadjuk és  

 ;lekezeljük. 

RETI ;Ha a másik eset, azaz karakter elküldése, 
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 ;akkor simán visszatérünk a megszakításból. 

fogad: 
MOV A,SBUF ;Kiolvassuk a pufferból az érkezett  

 ;karaktert. 

CLR RI ;Töröljük az RI flag-et. 

 
CLR TI ;Küldés előtt töröljük TI-t. 

MOV SBUF,A ;Betesszük a pufferba A tartalmát. 

 
CJNE A,#'0',relac1 ;Ha az érkezett karakter '0' előtt 

relac1: 
JC nemjo ;vagy '9' mögött van, akkor az érvénytelen 
CJNE A,#':',relac2 ;eset. 

relac2: ;A '0'<=A<='9' feltétel ekvivalens a 

JNC nemjo ;'0'<=A<':' feltétellel. '9' után ASCII-ben 

 ;':' jön. 

 
CLR C ;Töröljük a C bitet egy kivonás előtt. 

SUBB A,#'0' ;A kivonással csinálunk az ASCII értékből 

 ;normális számértéket. 

 
MOV byte,A ;A 'byte' változóba beletesszük a  

 ;kijelezendő számértéket. 

 
ORL byte,#11110000b ;Fölállítjuk a felső 4 bitet. 

port: 
MOV P2,byte ;Kitesszük az értéket a P2-es portra. 

RETI 
 

nemjo: 
MOV byte,#11111100b ;A 12-es kódú "számjegyet" fogjuk kijelezni. 
JMP port ;Ugrás a kirakáshoz. 

 
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV P2,#11111100b ;A 7447-es IC-nél a 12-es kód egy kis furcsa 

 ;jelet produkál. Ez jelzi a készenlétet. 
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SETB ES ;A soros porti megszakítás engedélyezése. 

SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

JMP $ ;Helyben jár a program. 

15.5 Kódrészletek beépítése saját programunkba 

Az előző két alfejezetben megtárgyaltuk a soros port kezelésének két nagyon fontos 
módját. Készítsünk most olyan alkalmazást, amely a szerencsejátékos tévéműsorokban 
előfordulókra hasonlít. 
23. feladat: 

A hétszegmenses kijelzőn fussanak körbe a számok nagyon gyorsan! Az 1. gomb 
megnyomására álljon meg a futás, a mikrovezérlő pedig küldje el a PC-nek a kijelzőn 
látható számot! A 2. gomb lenyomására folytatódjon a számok futása, a mikrovezérlő 
pedig küldje a PC-nek a „Running” szót! [Code32] 
Mivel a program egészen egyszerű lesz, nem készítünk folyamatábrát. Való igaz, 
csaknem minden eleme előkerült már valamikor a tankönyvben. Ami most tanulságos 
lesz, az az, ahogy karakterláncot küldünk a soros porton. Ehhez fel fogunk használni 
egy előre megírt szubrutinkönyvtárat. Ennek neve UARTIO.ASM. A könyvtárban 
számos olyan szubrutin található, amelyekre sokszor van igény a soros porti 
kommunikáció során. A szubrutinkönyvtár az ADuC 842-es gyári CD-jén található. Az 
olvasót ara biztatjuk, hogy bátran kukkantson bele, és nézze meg, hogy milyen stílusban 
programoznak profik. Mi a szubrutinok közül mindösszesen hármat fogunk felhasználni 
a tankönyvben; az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat a XXV foglalja össze. A konkrét 
használatra Code32 mutat példákat. A szubrutinokat tartalmazó fájlt az 

$INCLUDE(UARTIO.ASM) 
fordítói direktívával csatolhatjuk a saját kódunkhoz. 

XXV. TÁBLÁZAT:A HÁROM LEGGYAKRABBAN HASZBNÁLT RUTIN A SOROS PORTI 
KOMMUNIKÁCIÓHOZ. 

Rutin neve Paraméterátadás Megjegyzés 
SENDCHAR Akkumulátor Karakter küldése. A küldésre szánt karaktert a 

rutin meghívása előtt helyezzük az 
akkumulátorba! A szubrutin tartalma 
megegyezik a 14.3 alfejezetben a küldésre 
alkotott háromsoros részlettel. 

GETCHAR Akkumulátor Karakter fogadása. Az érkezett karaktert a rutin 
meghívása után az akkumulátorba kerül. A 
szubrutin tartalma megegyezik a 14.3 
alfejezetben a karakter fogadására alkotott 
háromsoros részlettel. 

SENDSTRING Adatmutató Karakterlánc küldése. A rutin meghívása előtt 
töltsük az adatmutatóba az elküldeni kívánt 
karakterlánc kezdőcímét! A karakterlánc végét 
egy 00h bájtnak kell jeleznie. 
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Most nézzük meg a kódot, utána pedig még majd megmagyarázunk egy-két apróságot. 
;**********Code32.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
but1 BIT P3.2 ;Az 1. gomb bitje. 

but2 BIT P3.3 ;A 2. gomb bitje. 

nyom BIT 00h ;Bitváltozó a gombnyomáshoz. 

 
;************************************************* 

;***** Időhúzó szubrutin, amely az 1. gombot ***** 

;***** is figyeli.                           ***** 

;************************************************* 

GDELAY: 
MOV R6,A ;Az időkésleltetést meghatározó paraméter 

 ;átadása a szubrutinnak. Az adat az 

 ;akkumulátorban érkezik. 

cik6: 
MOV R5,#43 

cik5: 
MOV R4,#69 

cik4: 
JNB but1,pushed ;Itt vizsgáljuk meg a gomb bitjét. Elugrunk, 

 ;ha le van nyomva a gomb, azaz a bit 0. 

DJNZ R4,cik4 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 
RET 

pushed: ;Ide ugrunk gombnyomáskor. 

SETB nyom ;Magasra állítjuk a jelzőbitet. 

RET ;Visszatérés a szubrutinból. 

 
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV DPTR,#text ;A küldeni való karakterlánc címe az 
CALL SENDSTRING ;adatmutatóba kerül. Aztán meghívjuk a küldő 

 ;szubrutint. 

ujra: 
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MOV R3,#0 ;Ciklusváltozó nullázása. 

fut: 
MOV P2,R3 ;Ciklusváltozó értéke a P2-es portra kerül. 

CLR nyom ;A ’nyom’ jelzőbit törlése. 

MOV A,#5 ;0,05 s lesz a várakozás. 

CALL GDELAY ;Időhúzó rutin meghívása. 

JB nyom,stop ;Ha volt gombnyomás, megállunk. 

folytat: 
INC R3 ;Ciklusváltozó növelése. 

CJNE R3,#10,fut ;9-ig mehenek a számjegyek, így 10-zel 

 ;hasonlítjuk össze R3-t az utolsó növelés 

 ;után. 

JMP ujra ;Kezdjük előröl a számlálást. 

 
stop: 
MOV A,R3 ;R3 értéke az akkumulátorba kerül. 

ADD A,#'0' ;Hozzáadjuk az ASCII '0' értékét. 

CALL SENDCHAR ;Elküldjük a PC-nek. 

MOV A,#13 ;Kocsi vissza küldése. 

CALL SENDCHAR 
MOV A,#10 ;Soremelés küldése. 

CALL SENDCHAR 
JB but2,$ ;Várunk a 2. gombra. 

CALL SENDSTRING ;Újra elküldjük a karakterláncot. 

JMP folytat ;Folytatódik a futás. 

 
text:  DB  'Running',10,13,0 
 
$INCLUDE(UARTIO.ASM) 
 
Amikor a kijelzett számjegyet akarjuk ASCII karakter formájában elküldeni a PC-nek, a 
konkrét számértékhez hozzá kell adnunk 32-t, hiszen a kódtáblázatban a számjegyek 32-
vel kezdődnek (vö. 14.4. ábra). Most a fordítottját végezzük annak, mint amikor 
érkezett számjegyeket dolgoztunk föl. 

A 14.4. ábra 32-től 126-ig mutatja az ASCII kódokat. Tudnunk kell azonban, 
hogy a 32-es érték alatti kódok különféle vezérlőjeleket reprezentálnak. Ezeket 
elsősorban sornyomtatókhoz használták. Nekünk igazából kettő lesz ezek közül 
kulcsfontosságú. A 10-es kód a New line vagy Line Feed parancs. Magyarul új sor vagy 
soremelés. Hatására a kurzor egy sorral lejjebb ugrik, amennyiben megfelelő felületen 
történik a kommunikáció. A 13-as kód a Carriage Return parancsot jelenti. Ez magyarul 
annyit tesz, hogy kocsi vissza. Hatása az, hogy a kurzor visszaugrik a sor elejére. 
Karakterek fogadásakor a 13-as kód jelenti az ENTER billentyűt. 

 Ami még szokatlan, az az adatbájt direktíva (DB) után beírt karakterlánc. Látható, 
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hogy aposztrófok közé írhatjuk a szöveget, amit minden további nélkül folytathatunk 
bájtonként is, vesszővel elválasztva az értékeket. A ’Running’ szót tehát követi egy 
soremelés és egy kocsi vissza parancs, a 0 pedig a karakterlánc végét jelenti. Ebből a 0-
ból fogja tudni a SENDSTRING rutin, hogy vége a karakterláncnak. 

15.6 Az ADuC vezérlése PC-vel 

A tankönyvben már láttunk arra egyszerű példákat, hogy hogyan hajthat meg a 
mikrovezérlő külső áramköröket. Most olyan alkalmazást készítünk, amelyben az 
asztali számítógépünkkel vagy laptopunkkal vezéreljük az ADuC-ot. Az ADuC pedig 
természetesen vezérelheti a külső áramkört. 
24. feladat: 

A hétszegmenses kijelzőn léptessük előre ill. hátra a számjegyeket! Tegyük ezt úgy, hogy 
a számítógép billentyűzetén a + ill. – gombokat nyomogatjuk! Az ENTER billentyű 
leütésére villanjon annyit a kijelzett szám, amennyi a saját értéke. [Code33] 
A megoldás ismét egészen egyszerű. Beolvasunk egy karaktert a soros portról, majd 
megnézzük, hogy az a ’+’ jel vagy ’–’ jel ASCII kódja-e, vagy esetleg az ENTER gomb 
lenyomásának hatására a 13-as kód? Ennek alapján ágaztatjuk el a programot a 
megfelelő helyre. A kódok értékének elemzéséhez a SUBB utasítást használjuk, majd 
egyezés esetén a JZ hatására történik az ugrás. A program ismét a jó öreg DELAY 
szubrutinunkat igényli, így azt most sem csatoljuk a kódhoz. 
 
;**********Code33.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
char DATA 030h ;Az érkezett karakter változója. 

 
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV R4,#1 ;R4 a kijelezendő számjegy változója. 

 
kijelez: 
MOV P2,R4 ;A számjegy kijelzése. 

 
fogad: 
CALL GETCHAR ;Karakterre várunk. 

 
MOV char,A ;Ha '+' érkezett, 
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CLR C 
SUBB A,#'+' 
JZ plusz ;ugrunk a növeléshez. 

 
MOV A,char ;Ha '-' érkezett, 

CLR C 
SUBB A,#'-' 
JZ minusz ;ugrunk a csökkentéshez. 

 
MOV A,char ;Ha ENTERT nyomtunk, akkor 

CLR C 
SUBB A,#13 ;13 érkezik. 

JZ enter ;Ugrunk a villogtatáshoz. 

 
JMP fogad ;Bármely más esetben visszaugrunk új 

 ;karakter fogadásához. 

plusz: 
CJNE R4,#9,novel ;R4 már 9? Ha nem, növelhetjük. 

MOV R4,#1 ;R4 újra 1 lesz. 

JMP kijelez ;Kijelezzük. 

novel: 
INC R4 ;Növeljük R4-et. 

JMP kijelez ;Kijelezzük. 

 
minusz: 
CJNE R4,#1,csokkent ;R4 már 1? Ha nem, csökkentjük. 
MOV R4,#9 ;R4 újra 9 lesz. 

JMP kijelez ;Kijelezzük. 

csokkent: 
DEC R4 ;Csökkentjük R4-et. 

JMP kijelez ;Kijelezzük. 

 
enter: 
MOV A,R4 ;R4-et átmásoljuk R3-ba. A villogáshoz 

MOV R3,A ;R3 lesz a ciklusváltozó. 

MOV A,#10 ;0,1 s várakozás lesz a villogáshoz. 

villog: 
MOV P2,#15 ;Kikapcsoljuk a kijelzőt. 

CALL DELAY ;Várunk. 

MOV P2,R4 ;Bekapcsoljuk a kijelzőt. 

CALL DELAY ;Várunk. 

DJNZ R3,villog ;Ciklusváltozó lekezelése. 
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JMP kijelez ;Ugrás vissza a kijelzéshez. 

 
$INCLUDE(UARTIO.ASM) 
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16. ÍRÁS A MEMÓRIÁBA 

A 8.8 és 8.10 alfejezetben már elemeztük az alsó RAM beosztását és működését. No, 
rendben, annak néhány részletét és sajátosságát. Eljött az idő arra, hogy megtanuljuk, 
hogy hogyan írhatunk a mikrovezérlő memóriájába. Ez a memória nyilvánvalóan RAM 
lesz (a flash memóriát ezen a szinten még nem tárgyaljuk), így az is biztos, hogy nem a 
kódmemória. Vessünk egy pillantást a memóriaterületeket taglaló adatlapra (15.1. ábra)! 

 

15.1. ábra. Az ADuC 842-es adatmemóriáinak elrendezése 

Az alsó RAM-ot (lower RAM) már vizsgáltuk az említett alfejezetekben. Az ábrán azt 
látjuk, hogy az alsó RAM-nak megfelelő kis dobozba odaírták, hogy direct or indirect 
addressing. Ez azt jelenti, hogy direkt vagy indirekt címzés. Ez nagyon fontos lesz. A 
direkt címzést már ismerjük, használtuk is sokszor. Indirekt címzést is használtunk, de 
az a kód-indirekt címzés volt. Amire itt gondolni kell, az viszont nem az. Sima indirekt 
címzésről van szó. Most fogadjuk el, hogy ezt így hívják; a következő alfejezetben 
megtanuljuk használni. Most az a lényeg, hogy az alsó RAM mind direkt, mind indirekt 
címzéssel elérhető. És emlékeztessük magunkat arra is, hogy az alsó RAM 00h-tól 7Fh-
ig tart. A 80h-tól FFh-ig terjedő területet felső RAM-nak (upper RAM) hívják. Ez 
teljesen üres, nyugodtan használhatjuk a saját bájtváltozóink számára, csak arra 
figyeljünk, hogy a felső RAM kizárólag indirekt címzéssel érhető el. A 15.1. ábrán a 
felső RAM doboza mellett van egy zöldes doboz is. Ez jelenti a speciális funkciójú 
regiszterek (SFR-ek) területét. Oda meg azt írták, hogy kizárólag direkt címzés. Nézzük, 
miről is van itt szó. A felső RAM és az SFR-ek területe ugyanazt a címterületet foglalja 
el. Ez a terület 80h-tól FFh-ig terjed. Az érdekesség az, hogy e két terület „egymás 
alatt” helyezkedik el a memóriában, azonos címekkel, és a processzor éppen azzal tudja 
megkülönböztetni a kettőt egymástól, hogy egyiket direkt, a másikat indirekt címzéssel 
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éri el. Ha tehát egy 80h és FFh közötti cím szerepel valamely címzésben, akkor az akkor 
célozza a felső RAM-ot, ha indirekt a címzés, és akkor célozza valamely SFR-t, ha 
direkt a címzés. Talán most már érthető az ügy, még ha elsőre szokatlannak is tűnt… 
 A 15.1. ábrán a barackszínű doboz 4 kilobájtos flash-memóriát mutat. Ez a 
memória az SFR-eken keresztül érhető el. Ebben a tankönyvben nem tárgyaljuk. A jobb 
oldali nagyobb sárga doboz a belső adatmemóriát szemlélteti. Ennek mérete 2 kilobájt, 
és „véletlenül” ehhez is tudnunk kell egy trükköt. Megfelelő beállítás után ezt a területet 
a processzor „úgy látja”, mintha külső adatmemória lenne, és így éri el. Külön címzés 
tartozik ehhez is, ez lesz a külső indirekt. Ez akkor is így van, ha külső memóriát 
egyáltalán nem kapcsoltunk a mikrovezérlőhöz. Ezt egyébként megtehetnénk, és akár 
16 megabájtot is meg tudnánk címezni. 
 A következő alfejezetekben adatokat fogunk írni mind az alsó RAM-ba, mind a 
felső RAM-ba, mind a belső adatmemóriába. Az olvasót mindháromra megtanítjuk, és 
arra bátorítjuk, hogy saját belátása szerint válasszon a módszerek közül, amikor majd 
önállóan készít alkalmazásokat. 

16.1 Írás az alsó és a felső RAM-ba 

A 15.1. ábrán látható, hogy az alsó RAM direkt és indirekt módon is címezhető. Most 
az indirekt címzést fogjuk választani. Az indirekt címzéshez szükség lesz egy 
indexregiszterre; ez akár az R0, akár az R1 regiszter lehet. Lényeges, hogy a többi R 
regiszter viszont nem! Az alábbiakban először is összeszedjük azokat az utasításokat, 
melyeket más címzéssel egyébként már jól ismerünk. Most viszont indirekt címzést 
használunk. 

ADD A,@Ri 
ADDC A,@Ri 
SUBB A,@Ri 
INC @Ri 
DEC @Ri 
CJNE @Ri,#data,rel 
MOV A,@Ri 
MOV @Ri,A 
MOV @Ri,#data 
ANL A,@Ri 
ORL A,@Ri 
XRL A,@Ri 

Az Ri szimbólum pontosan azt jelenti, hogy az indirekt címzésre csak az R0 vagy R1 
regisztert használhatjuk. (Akkor állna Ri helyett Rn, ha az összes R regiszterrel 
használhatnánk a címzést.) Ennek a két regiszternek egyetlen bájt a mérete. Ez a bájt 
most egy memóriacímet fog jelenti; értékének megfelelően a 00h-FFh 
memóriaterületen, azaz a nullás lapon. A fenti utasítások így azt a címet érik el, 
amelyiket a használt regiszter (R0 vagy R1 ) értéke mutat. 
25. feladat: 

A mikrovezérlő fogadjon a soros porton keresztül legfeljebb 10 számjegyet, és ezeket 
tárolja el! A 10 karakter elérésekor automatikusan jelenítse meg sorban a 10 karaktert! 
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Illegális karakter (nem számjegy) esetén speciális karaktert (farkincát) jelenítsen meg! 
Ha még nem értük el gépeléskor a 10 karaktert, de ENTER-t ütünk, akkor is kezdődjön 
meg az addig eltárolt számjegyek megjelenítése! [Code34, Code35, Code36] 
A megoldás már nem teljesen elemi, így folyamatábrát készítünk a vezérelvek alapján, 
lásd 15.2. ábra. A folyamatábra az apró részleteket most nem tartalmazza. Azt 
szemlélteti, hogy mi történik a 10 karakter elérésekor ill. az ENTER megnyomásakor, 
és akkor, ha egyáltalán nem érkezett karakter addig, amikor megnyomták az ENTER-t. 

 

15.2. ábra. A 25. feladat (Írás az alsó és a felső RAM-ba) megoldásának folyamatábrája 

Az ENTER billentyűvel kapcsolatban tartozunk még egy részlettel: ha a PC-n ENTER-t 
ütünk, akkor az két kódot generál. Érkezik egy 13-as kód (kocsi vissza), aztán egy 10-es 
(soremelés). Így a 13-as észlelése után el kell nyeletnünk a 10-est, azaz ilyenkor még 
egy karakter beolvasunk. És természetesen semmit nem csinálunk vele. Csak nem 
maradhat ott a pufferban! 

 A kódban a char változóban fogjuk az aktuálisan beérkezett karaktert eltárolni. 
A number változó azt számolja, hogy hányadik karakternél tartunk. Az alsó RAM 
032h-s memóriacíméhez pedig az array szimbólumot rendeljük. Ehhez új fordítói 
direktívát tanulunk meg: EQU. Ez a direktíva az adott címhez vagy éppen konstanshoz 
rendeli a megadott szimbólumot: 

array EQU 032h 
Az indirekt címzésekkel ettől a memóriacímtől kezdve fogjuk elmenteni az érkezett, 
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legfeljebb 10 karaktert. És lejátszáskor ezzel a címmel kezdve olvassuk ki őket a 
memóriából. A kódban most sem tüntetjük föl hűséges DELAY szubrutinunkat. 

 
;**********Code34.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód helye. 

 
char DATA 030h ;A beérkező karakter eltárolására szolgáló 

 ;bájt. 

number DATA 031h ;Ennyi darab karakter érkezett. 

array EQU 032h ;A mentésre használt tömb memóriacíme. 

 
MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
new: 
MOV DPTR,#messtart ;Az indítási üzenet kiírása. 

CALL SENDSTRING 
  
MOV P2,#15 ;Erre a kódra a kijelzőn semmi sincs. 

MOV R0,#array ;R0-ba töltjük a memóriatömb kezdetét. 

MOV number,#0 ;A karakterek darabszámának kezdeti értéke. 

fogad: 
CALL GETCHAR ;Karaktert olvasunk be. 

MOV char,A ;Elmentjük a 'char' változóba. 

CALL SENDCHAR ;Visszaküldjük a PC-nek. 

 
CLR C 
SUBB A,#13 ;Megnézzük, hogy ENTER érkezett-e, azaz 13? 

JZ enter ;Ha igen, elungrunk lekezelni. 

 
MOV A,char ;A-ba tesszük a 'char'-ba ideiglenesen 

 ;betett, a PC-ről érkezett karaktert. 

 
MOV @R0,A ;Indirekt címzéssel a memóriába mentjük. 

 
INC number ;Növeljük az elmentett karakterek 

 ;darabszámát. 

INC R0 ;Növeljük az indirekt címzéshez használt 

 ;regiszter értékét. 
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MOV A,number ;Megnézzük, elértük-e a 

CLR C 
SUBB A,#10 ;10 karaktert. Ha igen, 

JZ kijelez ;ugrunk kijelezni. 

 
JMP fogad ;Visszaugrunk a következő karakter 

 ;fogadásához. 

 
enter: 
CALL GETCHAR ;ENTER esetén a 13 után 10 is jön. Ezt 

 ;kiolvassuk, de a továbbiakban nem csinálunk 

 ;vele semmit. 
 
MOV A,number ;Amennyiben 'number' értéke 0, azaz egy 

JZ new ;karakter sem érkezett, visszaugrunk  

 ;új karaktersort fogadni. 

kijelez: 
MOV DPTR,#mesrepeat ;A számok kijelzése előtti üzenet. 
CALL SENDSTRING 
 
MOV R3,#0 ;Ez a ciklus fogja egyesével kiolvasni a 

 ;memóriából az elmentett karaktereket, 

 ;amiket aztán kirak a kijelzőre. 

 
MOV R0,#array ;R0-ba tesszük a memóriatömb kezdeti címét. 

display: 
MOV A,#10 ;Rövid időt várakozunk. 

CALL DELAY 
 
MOV A,@R0 ;A-ba tesszük az indirekt címzéssel  

 ;kiolvasott karaktert. 

 
CJNE A,#'0',relac1 ;Ha az eltárolt karakter nem 0 és 9 közé 

relac1: ;esik, akkor 'farkincát' fogunk kijelezni 

JC illegal ;megjelenítéskor. És odaugrunk. 

 
CJNE A,#':',relac2 ;Az előbbi az A<’0’ eset, ez meg az 

relac2: 
JNC illegal ;A>’9’ (A>=’:’) eset. 

 
port: 
MOV P2,A ;Kirakjuk a P2-es portra.  
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MOV A,#50 ;Várunk kicsit a kijelzés után. 0,5 s-et. 

CALL DELAY 
 
MOV P2,#15 ;Kikapcsoljuk a kijelzőt. 

MOV A,#5 ;Nagyon rövid ideig várunk. 0,05 s. 

CALL DELAY 
INC R3 ;Növeljük a ciklusváltozót. 

MOV A,R3 ;Megvizsgáljuk a ciklusváltozót. 

CJNE A,number,eval ;R3 < number? 

eval: 
JNC new ;Ha R3 = number, akkor visszaugrunk új 

 ;karaktersorozat beolvasásához. 

INC R0 ;Növeljük R0-t. 

JMP display ;Folytatjuk az elmentett számjegyek 

 ;kijelzését. 

 
illegal: 
MOV A,#12 ;A 'farkincának' nevezett karakter kódja. 

JMP port ;Ugrunk a tényleges kijelzéshez. 

 
;******************************* 
;** Adatok (karakterfüzérek). ** 
;******************************* 
messtart:  DB  10,10,13,'Enter some characters!',10,13,0 
mesrepeat:  DB  10,'Watch the display!',10,13,0 
 
$INCLUDE(UARTIO.ASM)  
 
A fenti kódban az alsó RAM-ba írtunk adatokat. Egyetlen sor módosításával a felső 
RAM-ba is írhatunk. Ehhez ráadásul ténylegesen kizárólag indirekt címzéssel férhetünk 
hozzá, hiszen ha direkt címzést használnánk, akkor az SFR-eket írnánk fölül, ami 
többnyire azonnal elég masszív programhalálhoz vezetne. A megváltoztatni kívánt sor a 
memóriaterület kezdőcíme. Legyen ez most a felső RAM kezdete, azaz 80h: 

array EQU 080h 
Ennyi! Semmi több. Ezzel a címmegadással az adatok a felső RAM-ba kerülnek. Ezt a 
változatot a kódkönyvtárban a teljesség kedvéért Code35 testesíti meg. 

16.2 Írás a belső adatmemóriába 

A 15.1. ábrán látható belső adatmemória használata nem igényel túl nagy erőfeszítést, 
de néhány dolgot meg kell értenünk hozzá. Ahhoz, hogy használni tudjuk, 1-re kell 
állítanunk egy bizonyos bitet egy olyan SFR-ben, ami az ADuC 842-es speciális 
lehetőségeiről rendelkezik. Ez a regiszter a CFG842. Részletes leírása megtalálható a 
gyári dokumentumban [1, p. 36, Table 13]. Ezzel a regiszterrel fontos beállításokat 
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tehetünk meg a kiterjesztett veremmutatóval, a PWM-jelek lábaival, a DA-átalakító 
pufferével, külső órajel-generátorral, az SPI-busszal kapcsolatban és a belső 
adatmemória elérésével kapcsolatban. Nekünk ebben a tankönyvben kizárólag ez utóbbi 
a fontos. Jegyezzük meg, hogy az ADuC 842-es belső adatmemóriája akkor 
képeződik le a külső memória alsó 2 kilobájtjára, ha CFG842 0. bitjét 1-re állítjuk. 
Ellenkező esetben a belső adatmemóriát nem tudjuk elérni. Ezt a bitet a már megismert 
logikai maszkolással állíthatjuk 1-re: 

ORL CFG842,#00000001b 

A külső adatmemória eléréséhez új címzésmódot kell megtanulnunk. Ez a külső 
indirekt címzés. Az utasítás mnemonikjában szereplő X betű az External angol szóra 
utal, ami külsőt jelent. A címzéshez éppen úgy szükség lesz az adatmutatóra, mint a 
kód-indirekt címzésnél: 

MOVX A,@DPTR 
MOVX @DPTR,A 

A címzésnek van egy másik változata is ehhez az utasításhoz: 
MOVX A,@Ri 
MOVX @Ri,A 

Ez utóbbit viszont csak nagyon ritkán használják a programozók, csak akkor, amikor 
elegendő a címzéshez az R0 vagy R1 regiszter. Egyéb esetekben az adatmutatót 
használjuk az indirekt módon megadott cím megfogalmazásához. 

A Code34 és Code35 programokban csak néhány változtatást kell megtennünk, 
és már működni is fog a külső indirekt címzés. Ez lesz a Code36 program. Az első 
változtatás a CFG842 regiszter 0. bitjének 1-re állítása, ahogy azt fentebb bemutattuk. 
A második, hogy a sima, R0-val megfogalmazott indirekt címzés helyett mindig a külső 
indirekt címzést használjuk. Ehhez persze az adatmutatóba mindig időben be kell 
töltenünk a külső memóriaként értelmezet belső adatmemória megfelelő címét, ami 
legyen most nálunk mindjárt a terület legeleje: 

MOV DPTR,#0000h 
Ha az adatmutatónak történő értékadást megtesszük, akkor már csak az összes 

MOV A,@R0 
és 

MOV @R0,A 
utasítást kell lecserélnünk a következőkre: 

MOVX A,@DPTR 

és 
MOV @DPTR,A 

A nagyon kevés változtatás ellenére Code36-ot mégis részletezzük, hiszen igen nagy 
fontossággal bír. Az eltéréseket Code34-hez (és Code35-höz) képest sárga 
kiemeléssel jelöljük. 
 
;**********Code36.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód helye. 
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char DATA 030h ;A beérkező karakter eltárolására szolgáló 

 ;bájt. 

number DATA 031h ;Ennyi darab karakter érkezett. 

 
MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

ORL CFG842,#00000001b 
 ;A belső adatmemória leképezése a 

 ;külső adatmemória alsó részére. 

 
new: 
MOV DPTR,#messtart ;Az indítási üzenet kiírása. 

CALL SENDSTRING 
  
MOV P2,#15 ;Erre a kódra a kijelzőn semmi sincs. 

MOV DPTR,#0000h ;A cím elhelyezése az adatmutatóba. 

MOV R0,#array ;R0-ba töltjük a memóriatömb kezdetét. 

MOV number,#0 ;A karakterek darabszámának kezdeti értéke. 

fogad: 
CALL GETCHAR ;Karaktert olvasunk be. 

MOV char,A ;Elmentjük a 'char' változóba. 

CALL SENDCHAR ;Visszaküldjük a PC-nek. 

 
CLR C 
SUBB A,#13 ;Megnézzük, hogy ENTER érkezett-e, azaz 13? 

JZ enter ;Ha igen, elungrunk lekezelni. 

 
MOV A,char ;A-ba tesszük a 'char'-ba ideiglenesen 

 ;betett, a PC-ről érkezett karaktert. 

 
MOVX @DPTR,A ;Külső indirekt címzéssel a memóriába 

 ;mentjük. 

 
INC number ;Növeljük az elmentett karakterek 

 ;darabszámát. 

INC DPTR ;Növeljük a külső indirekt címzéshez  

 ;használt adatmutató értékét. 

 
MOV A,number ;Megnézzük, elértük-e a 

CLR C 
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SUBB A,#10 ;10 karaktert. Ha igen, 

JZ kijelez ;ugrunk kijelezni. 

 
JMP fogad ;Visszaugrunk a következő karakter 

 ;fogadásához. 

 
enter: 
CALL GETCHAR ;ENTER esetén a 13 után 10 is jön. Ezt 

 ;kiolvassuk, de a továbbiakban nem csinálunk 

 ;vele semmit. 
 
MOV A,number ;Amennyiben 'number' értéke 0, azaz egy 

JZ new ;karakter sem érkezett, visszaugrunk  

 ;új karaktersort fogadni. 

kijelez: 
MOV DPTR,#mesrepeat ;A számok kijelzése előtti üzenet. 
CALL SENDSTRING 
 
MOV R3,#0 ;Ez a ciklus fogja egyesével kiolvasni a 

 ;memóriából az elmentett karaktereket, 

 ;amiket aztán kirak a kijelzőre. 

 
MOV DPTR,#0000h ;DPTR-be tesszük a memóriatömb kezdeti 

 ;címét. 

display: 
MOV A,#10 ;Rövid időt várakozunk. 

CALL DELAY 
 
MOVX A,@DPTR ;A-ba tesszük a külső indirekt címzéssel  

 ;kiolvasott karaktert. 

 
CJNE A,#'0',relac1 ;Ha az eltárolt karakter nem 0 és 9 közé 

relac1: ;esik, akkor 'farkincát' fogunk kijelezni 

JC illegal ;megjelenítéskor. És odaugrunk. 

 
CJNE A,#':',relac2 ;Az előbbi az A<’0’ eset, ez meg az 

relac2: 
JNC illegal ;A>’9’ (A>=’:’) eset. 

 
port: 
MOV P2,A ;Kirakjuk a P2-es portra.  

 
MOV A,#50 ;Várunk kicsit a kijelzés után. 0,5 s-et. 
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CALL DELAY 
 
MOV P2,#15 ;Kikapcsoljuk a kijelzőt. 

MOV A,#5 ;Nagyon rövid ideig várunk. 0,05 s. 

CALL DELAY 
INC R3 ;Növeljük a ciklusváltozót. 

MOV A,R3 ;Megvizsgáljuk a ciklusváltozót. 

CJNE A,number,eval ;R3 < number? 

eval: 
JNC new ;Ha R3 = number, akkor visszaugrunk új 

 ;karaktersorozat beolvasásához. 

INC DPTR ;Növeljük DPTR-t. 

JMP display ;Folytatjuk az elmentett számjegyek 

 ;kijelzését. 

 
illegal: 
MOV A,#12 ;A 'farkincának' nevezett karakter kódja. 

JMP port ;Ugrunk a tényleges kijelzéshez. 

 
;******************************* 
;** Adatok (karakterfüzérek). ** 
;******************************* 
messtart:  DB  10,10,13,'Enter some characters!',10,13,0 
mesrepeat:  DB  10,'Watch the display!',10,13,0 
 
$INCLUDE(UARTIO.ASM) 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mivel csak 10 karaktert kell elmentenünk, most pont 
lehetne használni a 

MOVX A,@Ri 
MOVX @Ri,A 

utasításpárt is! Ekkor természetesen az adatmutató helyett a használt R regiszternek (R0 
agy R1) kellene a megfelelő helyen értéket adnunk és azt szintúgy a megfelelő helyen 
növelnünk, lásd a sárga kiemeléseket Code36-ban. 
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17. IDŐZÍTŐK/SZÁMLÁLÓK 

A soros porti kommunikációról szóló egyik alfejezetben (14.1)  már említettük, hogy az 
ADuC 842-esben négy időzítő/számláló található. A 3. sorszámút kifejezetten a soros 
porti kommunikációhoz tervezték, és ennek működését ott ismertettük. A másik három 
időzítő/számláló, azaz a 0., 1. és 2. bármilyen olyan feladatra használható, amit a nevük 
is takar. Ha időzítőként üzemeltetjük őket, akkor egy órajel egy kettyenést jelent. 
(Ennek értelmét később tisztázzuk.) Ez az üzemmód kiválóan alkalmas arra, hogy 
időzítést hajtsunk végre ezekkel az eszközökkel. A számláló üzemmód kicsit mást 
jelent. Ilyenkor a chip megfelelő lábán mutatkozó 1-0-átmenet ugratja eggyel a számláló 
értékét. Ezzel a lehetőséggel azonban e tankönyvben nem foglalkozunk. 
 A tankönyvben a 0. időzítőt fogjuk több példában felhasználni. Innentől kezdve 
tehát nem időzítőnek/számlálónak nevezzük, hanem csak időzítőnek. (Az olvasót arra 
kérjük, hogy azt se vegye zokon, ha néha TIMER 0-t írunk.) Az 1. időzítő egyébként 
pontosan úgy működik, mint a 0. időzítő, és a 2. sorszámú is több hasonlóságot mutat az 
előzőekkel. Annyiban mindhárom megegyezik, hogy 16 bit felbontásúak. Ez az érték 
nyilván két bájtot jelent, melyek egy-egy SFR-ben találhatók. A 0. időzítő esetében ezek 
a TH0 és TL0 regiszterek. A T betű a Timer (időzítő) szóból származik, a 0 számjegy a 
0. időzítőt jelöli. A H betű a High, azaz felső jelzőt takarja. Ez lesz tehát a 16-bites érték 
felső bájtja. Az L betű már sejthető módon a Low, azaz alsó jelzőből származik. Ez 
pedig a 16-bites érték alsó bájtja lesz. Mindez akkor igaz, ha ténylegesen 16-bites 
üzemmódot használunk. 
 A 0. és 1. időzítőhöz, minthogy felépítésükben pontosan megegyeznek, több olyan 
regiszter tartozik, melyek egyik fele az egyik, másik fele a másik időzítőt konfigurálja. 
Ez a TMOD és TCON regiszter. A most következő táblázatokban (XXVI és XXVII) csak 
a 0. időzítőre vonatkozó biteket tárgyaljuk, az 1. időzítőre vonatkozók leírása 
megegyezik ezekkel; csak a hivatkozásokat kell kicserélnünk 0-ról 1-re. 
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XXVI. TÁBLÁZAT:A TMOD SFR PARAMÉTEREI. 

TMOD Control and configuration for Timers 0 and 1 
A 0. és 1. időzítő vezérlő- és konfigurációs 
regisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Szimbólum Leírás 

7 Gate Az 1. időzítő vezérlő- és konfigurációs bitjei. Hatásuk megegyezik a 0. időzítőre 
az alábbiakban leírtakkal. 6 C/T 

5 M1 

4 M0 

3 Gate Ha 0, akkor a 0. időzítőt minden esetben engedélyezzük, amikor a TR0 
vezérlőbitet magasra állítjuk (lásd TCON regiszter). Az 1 esetet nem tárgyaljuk. 

2 C/T Ha 0, akkor időzítő üzemmódot állítunk be. A szükséges jelet a belső órajel 
jelenti. Az 1 esetet nem tárgyaljuk. 

1 M1 A 0. időzítő üzemmódjának bitje. 
0 M0 A 0. időzítő üzemmódjának bitje. 

M1  M0  Üzemmód 

0   0   TH0 8-bites időzítőként üzemel. TL0 5-bites  
        előskálázóként tekintendő. 

0   1   16-bites időzítő. TH0 és TL0 együtt kezelendő. 

1   0   8-bites újratöltős üzemmód. TH0 értéke mindig  
        betöltődik TL0-ba, valahányszor az túlcsordul. 

1   1   Nem tárgyaljuk. 
 

A TMOD regiszternél a gyári leírás szerint [1, p. 60, Table 28] valójában van egy apró 
különbség a két időzítő 11-es üzemmódjai között, de ezzel az üzemmóddal ebben a 
tankönyvben nem foglalkozunk. A többi részlet a két időzítőre viszont ténylegesen 
tökéletesen megegyezik. A TCON regiszternek csak 4 bitje vonatkozik az 
időzítőkre/számlálókra. A többi bit érdekes módon a megszakítást kiváltani képes külső 
eseményekre vonatkozik. Minthogy ezeket tárgyaltuk a tankönyvben (lásd 10.2 
alfejezet), a táblázatból sem hagyhatjuk ki a rájuk vonatkozó további információkat. 
Ezeknek birtokában az olvasó tovább finomíthatja a gombnyomásról mint külső 
eseményről szerzett tudását. 
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XXVII. TÁBLÁZAT:A TCON SFR PARAMÉTEREI. 

TCON Timer/Counter 0 and 1 Control Register 
A 0. és 1. időzítő/számláló vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: igen 
Bit Szimbólum Leírás 

7 TF1 Az 1. időzítő vezérlő bitjei. Hatásuk megegyezik a 0. időzítőre az alábbiakban 
leírtakkal. 6 TR1 

5 TF0 A 0. időzítő túlcsordulási jelzőbitje. Hardveresen áll 1-re túlcsorduláskor. 
Hardveresen törlődik, ha a programszámláló a megszakítási rutinra áll. 

4 TR0 A 0. időzítő futási vezérlőbitje. Ha 1-re állítjuk, elindul az időzítő. Ha 0-ra 
állítjuk, megáll az időzítő. 

3 IE1 Az 1. külső esemény kezelésének bitjei. Hatásuk megegyezik a 0. külső 
eseményre az alábbiakban leírtakkal. 2 IT1 

1 IE0 A 0. külső esemény megszakítási jelzőbitje. Az IT0 bittől függően hardveresen 
áll 1-re lefutó élnél vagy nulla jelszintnél. 

0 IT0 A 0. külső esemény megszakításának aktiválási típusa. Ha 1-et állítunk be, 1-0 
átmenetre váltódik ki a megszakítás. Ha 0-t állítunk be, alacsony jelszintre 
váltódik ki megszakítás. 

 
Az időzítők úgy működnek, hogy az órajeleket számláló regiszterbe vagy regiszterekbe 
(ez a kiválasztott üzemmódtól függ) betöltjük a kezdeti értéket. 16-bites üzemmódnál a 
két regiszter, TH0 és TL0 együtt értelmezendő; a kettő együtt egy 16-bites értéket takar. 
Minden egyes órajelre a számlálóregiszter vagy regiszterek együttes értéke eggyel nő. 
Amennyiben ez az érték eléri a maximálisan ábrázolható értéket, majd a következő 
órajelnél „átfordul”, azaz ismét nulla lesz, bekövetkezik a megszakítás. Ennek vektora 
TIMER 0 esetén a 000Bh cím, TIMER 1 esetén pedig a 001Bh cím. 
 Megismételjük: az időzítők regisztere vagy regiszterei nem lefelé, hanem éppen 
hogy fölfelé számolnak! A megszakítás pedig ezek túlcsordulásakor következik be. 
 A XVban megtaláljuk a megszakítások egy részének engedélyezőbitjét. Timer 0 
esetében ez az ET0, Timer 1 esetében pedig az ET1. A 8-bites üzemmód nagyon nagy 
frekvenciájú működést eredményezne, ezért elsőként a 16-bites üzemmóddal mutatunk 
be tanulságos alkalmazásokat. 

17.1 Egyszerű időmérés az időzítővel 

Idézzük föl a 14. feladatot, de tegyünk hozzá egy követelményt, és adjunk neki új 
sorszámot is! 
26. feladat: 

Az ADuC-panel LED-sorának összes LED-je villanjon föl rövid ideig minden egyes 
másodpercben! Használjuk ehhez a 0. időzítőt! [Code37] 
A kívánalmakat azért tárgyaljuk külön feladatként, mert teljesen más struktúrájú 
megoldást kíván, és előremutat egy egészen kerek alkalmazás irányába. Ezt a feladatot 
most a 0. időzítővel fogjuk megoldani. 
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 Nézzük most meg, hogy hogyan kell kiszámítanunk a TH0 és TL0 regiszterekbe 
töltendő kezdeti értékeket! Azt már tudjuk, hogy a két regiszter együttes, 16-bites értéke 
minden egyes órajel-ciklussal eggyel nő. Fontos, hogy az érték nő, tehát felfelé mozdul. 
Kérdés tehát, hogy mit töltsünk a regiszterekbe kezdeti érték gyanánt ahhoz, hogy 
mondjuk 0,01 s teljen el két túlcsordulás között. Ezt kiszámítanunk nem lesz nehéz. 

A default beállítás szerint az órajel 2 097 152 Hz. Ahhoz, hogy 0,01 s teljen el, 
20 971,52 darab órajel-ciklusnak kell lefutnia. Elméletileg. Ez az érték csakis egész 
szám lehet, így kerekítsük azt 20 972 darabra. Ez hexadecimálisan 51ECh. Na most, 
ennyi ciklusnak kell tehát lefutnia a túlcsordulásig. Ezek szerint a kezdeti értéknek 
FFFFh – 51ECh = AE13h-nak kell lennie. De biztos, hogy ennyinek kell lennie? 
Vigyázzunk, mert ha FFFFh-ról indul a számláló, akkor a túlcsordulásig 1 ciklus még 
lefut. Éppen ezért a kapott AE13h értékhez 1-et még hozzá kell adnunk (és ha így 
számolunk, akkor mindig), így a végeredmény AE14h. Alsó bájtként és felső bájtként 
ezt így töltjük TIMER 0 regisztereibe: 

MOV TH0,#0AEh 
MOV TL0,#014h 

És indíthatjuk a számlálót! Ehhez magasra kell állítanunk a TR0 bitet, vö. XXVII. 

 A programban külön változót dedikálunk a századmásodperceknek (s100). 
Ennek értékét mindig eggyel növeljük, amennyiben bekövetkezik egy megszakítás. És 
minthogy a TIMER 0 túlcsordulása által kiváltott megszakítás 0,01 másodpercenként 
következik be, ezért helyesen cselekszünk. A megszakításban már csak azt kell 
figyelnünk, hogy a századmásodpercek változója elérte-e már a 99-es értéket. Ha igen, 
akkor a következő beavatkozás nem a növelése lesz, hanem lenullázzuk, viszont 
magasra állítunk egy jelzőbitet (mp), amely tehát az egész másodpercek ugrását jelzi. 
Ezt a jelzőbitet pedig a főprogram fogja figyelni, és ha 1-re billen, fölvillantja a LED-
sort egy tized másodperc erejéig. A megszakítást jelentő programrésznél csak arra az 
egyre kell vigyáznunk, nehogy a végrehajtása 0,01 s-nál hosszabb időt öleljen föl. 
Szerencsére ezt meg sem közelítjük. Ettől függetlenül a regisztervédelem után rögtön 
azzal folytatjuk a megszakítást lekezelő programrészt, hogy megállítjuk az időzítőt, újra 
betöltjük az időzítéshez szükséges értékeket, aztán elindítjuk az időzítőt. Minden mással 
csakis ez után törődünk. 
 A most következő kódban ismét felhasználjuk és hagyományainkhoz híven most 
sem tüntetjük föl fölöslegesen a DELAY szubrutinunkat. Figyeljük meg, hogy a 
megszakítást lekezelő programrészben most már okvetlenül alkalmaznunk kell a 
korábban megtanult regisztervédelmet, hiszen a programrész használja az akkumulátort. 
A védelem most elegendő erre az egy regiszterre, hiszen más nincs veszélyben. Arra is 
figyelnünk kell, hogy a verembe mentett értéket mindig kivegyük, mielőtt visszatérünk 
a megszakításból. 
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;**********Code37.asm********** 
ORG 0000h 
JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

 
ORG 000Bh ;TIMER0 túlcsordulása 

JMP TIMER0 ;által kiváltott megszakítás vektora. 

 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
s100 DATA 030h ;A századmásodpercek változója. 

mp BIT 00h ;A másodpercek ugrásának jelzőbitje. 

 
;***************************************** 

;***** A TIMER 0 túlcsordulása által ***** 

;***** kiváltott megszakítás.        ***** 

;***************************************** 

TIMER0: 
PUSH ACC ;Regisztervédelem. 

CLR TR0 ;TIMER0 leállítása. 

MOV TH0,#0AEh ;Az időzítő kezdeti értékeinek 

MOV TL0,#014h ;újbóli betöltése. 

SETB TR0 ;TIMER0 indítása. 

 
MOV A,s100 ;Megvizsgáljuk 's100' tartalmát. 

CJNE A,#99,novel100 ;Ha még nem 99, növelhetjük. 
MOV s100,#0 ;Különben nullázzuk. 

SETB mp ;És 1-re állítjuk az 'mp' jelzőbitet, 

 ;hiszen eltelt 1 másodperc. 

POP ACC ;Akkumulátor visszavétele a veremből. 

RETI 
novel100: 
INC s100 ;Századmásodpercek növelése. 

POP ACC ;Akkumulátor visszavétele a veremből. 

RETI 
 
;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV TMOD,#00000001b ;TIMER0 16-bites üzemmódban működik. 
MOV TH0,#0AEh ;Kezdeti értékek beállítása. 

MOV TL0,#014h ;Kezdeti értékek beállítása. 
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MOV s100,#0 ;A századmásodpercek változójának nullázása. 

CLR mp ;Az 'mp' jelzőbit törlése. 

SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

SETB ET0 ;Timer0 megszakításának engedélyezése. 

 
SETB TR0 ;TIMER0 indítása. 

MOV A,#10 ;Az időhúzás paramétere. (0,1 s.) 

 
les: 
JNB mp,$ ;Várunk az 'mp' jelzőbit bebillentésére. 

CLR mp ;Azonnal tötöljük, ha előzőleg bebillent. 

MOV P2,#0 ;LED-sor bekapcsolása. 

CALL DELAY ;Várakozás. 

MOV P2,#0FFh ;LED-sor kikapcsolása. 

JMP les ;Ugrás vissza figyelni az 'mp' jelzőbitet. 

17.2 Stopperóra két fotokapuval 

Az előző alfejezetben elemi alkalmazást láttunk arra, hogy hogyan lehet időmérő 
szerkezetet csinálni az ADuC 842-esből az egyik időzítő felhasználásával. A most 
következő feladat már olyan alkalmazást fogalmaz meg, amit bizonyára sok helyen 
megtalálhatunk a gyakorlatban is. Így lassan-lassan kezdjük elhagyni a tankönyvbe illő, 
de „tankönyvszagú” feladatokat, és végre elérkeztünk egy olyanhoz, amelynek már 
szerényen, de mérnöki módon tudunk megfelelni! 
27. feladat: 

Készítsünk időmérő eszközt két fotokapuval! Amikor egy objektum áthalad az elsőn, 
induljon el a stopper, amikor áthalad a másodikon, álljon meg a stopper! A mért időt a 
mikrovezérlő századmásodpercre pontosan küldje el a PC-nek! A stopper indulása előtt 
zöld LED világítson az áramköri panelon, a stopper futása közben piros! Megálláskor 
ismét zöld! [Code38] 
A 27. feladat megoldásához egyszerű kis áramkör tartozik, melynek elemeivel már 
találkoztunk. Az áramkör a 16.1. ábrán látható. A két fotokapu felépítése azonos, 
egyébiránt megegyezik a 11.2. ábrán láthatóéval. A két LED-et azért kötjük két, 
sorszámában erősen eltérő lábra, hogy kényelmesebben elférjenek a próbapanelon. A 
két fototranzisztor változatlanul úgy működik, hogy ha nincs semmilyen objektum a 
fényútban, akkor a P2.0 ill. P2.1 portbiteknek megfelelő lábakat földre húzzák. 
Mindegyik természetesen a neki megfelelőt. Amennyiben elzárja valami a fényutat, az 
ott lévő fototanzisztor lezár, ami azt vonja maga után, hogy a P2.0 ill. P2.1 
portbiteknek megfelelő láb kiül a tápfeszültségre. A portbitek értékét azután könnyen 
olvashatjuk szoftveresen. 
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16.1. ábra. A 27. feladat (Stopperóra két fotokapuval) megoldásához tartozó kapcsolás 

A kód most már hosszúnak tűnik, de ha jobban megnézzük, ez főként a soros porton 
elküldött jelek és üzenetek adatai miatt van így. Változót is jócskán többet használunk, 
mint a korábbi programokban. Egy-egy bitváltozót rendelünk a két LED-hez (green és 
red) ill. a fototranzisztorokra kapcsolt lábakhoz (gate1 és gate2). Ezekre több szót 
nem is érdemes vesztegetni. Sokkal érdekesebb lesz a bájtváltozók szerepe. Az 
időzítőnek köszönhetően a megszakítás 0,01 másodpercenként következik be. A 
századmásodperceket az s100 változó számolja. Amennyiben ez már elérte a 9-et, a 
következő megszakításkor újra 0-t írunk bele, viszont tovább ugrunk a 
tizedmásodpercek növeléséhez. Ezeknek s10-ben kumulálódik az értéke. Ha az 
előzőekhez hasonlóan ez is eléri a 9-es értéket, akkor ezt is nullázzuk, de tovább ugrunk 
a másodpercek növeléséhez. A másodperceket s1 gyűjti. Ennek értéke azonban már 59-
ig mehet. Ha eltelt egy perc, akkor „nullázódik” a stopperóránk időértéke, és úgy 
folytatódik az időmérés, mintha akkor indult volna el. Ennek a kis fogyatékosságnak 
tehát tudatában kell lennünk. 
 A főprogram a soros port és Timer 0 inicializálása után bekapcsolja a zöld LED-
et, majd arra vár, hogy az első fotokapu bitje (gate1) magasra billenjen. Még egyszer, 
ez akkor következik be, ha valamilyen objektum behatol a fényútba. Ekkor elindítjuk az 
időzítőt, kikapcsoljuk a zöld LED-et és bekapcsoljuk helyette a pirosat. Ez után arra 
fogunk várni, hogy az 1. fotokapun áthaladó objektum a 2. fotokapun is áthaladjon. 
Ekkor megállítjuk az időzítőt, azaz véget ér az idő mérése. Az eltelt idő értékét a 
programnak már csak át kell alakítania karakterekké, és el kell küldenie a PC-nek a 
következő kísérőszöveggel és formátumban: 

Time elapsed: 01.23 s. 

A kísérőszöveg elküldése nem jelent problémát, ilyesmit már csináltunk a korábbi 
kódokban. A századmásodpercek ill. tizedmásodpercek értéke csak egy-egy bájt, 
ráadásul ezek számjegyek, így csak ASCII karakterré kell őket alakítunk (hozzáadjuk a 
’0’ karakter ASCII kódját, azaz 30h-t), aztán küldhetjük is a PC-nek. Ez előtt azonban el 
kell küldenünk a másodpercek értékét. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen a 
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másodpercek értéke kétjegyű szám is lehet (0-59). A kétjegyű számot két egyjegyű 
számra kell bontanunk, azaz külön kell választanunk a tízeseket és az egyeseket. Ehhez 
megtanulunk egy új utasítást, és megtanuljuk annak párját is. 
 A 8051/8052-es processzormagok utasításkészletében van két komolyabb 
aritmetikai utasítás: lehetőség van szorzásra és osztásra is. E két utasítás az 
akkumulátoron kívül egy aritmetikai segédregisztert is igényel; ennek neve és jele B. A 

MUL AB 

utasítás megszorozza az akkumulátor értékét a B regiszterbe töltött értékkel. A 
mnemonik az angol Multiply Accumulator by B kifejezésből származik, ami azt jelenti, 
hogy akkumulátor szorzása B-vel. Az eredmény kétbájtos érték lesz. Az alsó bájt az 
akkumulátorba kerül, a felső bájt a B regiszterbe. A művelet hatással van több flag-re is, 
melyek fontos információt hordozhatnak. A túlcsordulást jelző flag (OV, lásd XI) értéke 
1 lesz, ha a szorzás eredménye nagyobb, mint 255. Különben OV = 0. A C bit pedig 
eredménytől függetlenül mindig törlődik. 
 A szorzás utasítását a programban most nem használjuk, de célszerű együtt 
tárgyalni az osztás műveletével, ezért került rá most sor. Amit viszont használni fogunk, 
az az osztás művelete: 

DIV AB 
A mnemonik az angol Divide Accumulator by B kifejezésből származik, ami azt jelenti, 
hogy akkumulátor osztása B-vel. Tehát A az osztandó, B az osztó. A művelet elvégzése 
után a hányados az akkumulátorba, a maradék pedig a B regiszterbe kerül. Ha nullával 
akarnánk osztani, akkor a túlcsordulást jelző bit (OV, lásd XI) 1-re billen, különben 0 
marad. A C bit eredménytől függetlenül ennél az utasításánál is mindig törlődik. 

 Térjünk vissza a kiindulási problémánkhoz, azaz bontsuk számjegyekre a 
másodpercek értékét (s1 változó). Mivel s1 értéke 0 és 59 között lehet, pontosan azt 
fogjuk kapni, amire most vágyunk, ha s1-et elosztjuk 10-zel. Ekkor a tízesek értéke 
lesz a hányados, és ezt az akkumulátorban találjuk. Az egyesek értéke lesz a maradék, 
ezt pedig a B regiszterben találjuk. Legyen például s1=28, és hajtsuk végre a 
következő utasítássort: 

MOV A,s1 
MOV B,#10 
DIV AB 

Ennek eredményeképpen azt kapjuk, hogy A=2 és B=8. És ezeket az értékeket már 
éppen úgy küldhetjük a PC-nek, mint bármilyen más számjegyet. A programban a 
tízesek értékét a tim10 változóba, míg az egyesek értékét a tim1 változóba fogjuk 
elmenteni a későbbi feldolgozás érdekében. Ezzel az összes felhasznált változót 
ismertettük, és a program működésének lényegi elemeit is összefoglaltuk. 
 
;**********Code38.asm********** 
ORG 0000h 
JMP MAIN ;Az indulás utáni ugrás. 

 
ORG 000Bh ;TIMER0 túlcsordulása 

JMP TIMER0 ;által kiváltott megszakítás vektora. 
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ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
s100 DATA 030h ;A századmásodpercek változója. 

s10 DATA 031h ;A tizedmásodpercek változója. 

s1 DATA 032h ;A másodpercek változója. 

tim10 DATA 033h ;A küldendő időérték másodperceinek tízesei. 

tim1 DATA 034h ;A küldendő időérték másodperceinek egyesei. 

gate1 BIT P2.0 ;Az első fotokapu bitje. 

gate2 BIT P2.1 ;A második fotokapu bitje. 

green BIT P2.3 ;A zöld LED bitje. 

red BIT P2.7 ;A piros LED bitje. 

 
;***************************************** 

;***** A TIMER 0 túlcsordulása által ***** 

;***** kiváltott megszakítás.        ***** 

;***************************************** 

TIMER0: 
PUSH ACC ;Regisztervédelem. 

CLR TR0 ;TIMER0 leállítása. 

MOV TH0,#0AEh ;Az időzítő kezdeti értékeinek 

MOV TL0,#014h ;újbóli betöltése. 

SETB TR0 ;TIMER0 indítása. 

 
MOV A,s100 ;Megvizsgáljuk 's100' tartalmát. 

CJNE A,#9,novel100 ;Ha még nem 9, növelhetjük. 

MOV s100,#0 ;Különben nullázzuk. 

JMP tized ;'s100' átfordult. Növeljük 's10'-et is. 

novel100: 
INC s100 ;Századmásodpercek növelése. 

POP ACC ;Akkumulátor visszavétele a veremből. 

RETI 
 

tized: 
MOV A,s10 ;Megvizsgáljuk 's10' tartalmát. 

CJNE A,#9,novel10 ;Ha még nem 9, növelhetjük. 

MOV s10,#0 ;Különben nullázzuk. 

JMP egesz ;'s10' átfordult. Növeljük 's1'-et is. 

novel10: 
INC s10 ;Tizedmásodpercek növelése. 

POP ACC ;Akkumulátor visszavétele a veremből. 

RETI 
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egesz: 
MOV A,s1 ;Megvizsgáljuk 's1' tartalmát. 

CJNE A,#59,novel1 ;Ha még nem 59, növelhetjük. 

MOV s1,#0 ;Különben nullázzuk. 

POP ACC ;Akkumulátor visszavétele a veremből. 

RETI 
novel1: 
INC s1 ;Egész másodpercek növelése. 

POP ACC ;Akkumulátor visszavétele a veremből. 

RETI 
 

;********************* 

;***** FŐPROGRAM ***** 

;********************* 

MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV TMOD,#00000001b ;TIMER0 16-bites üzemmódban működik. 
MOV TH0,#0AEh ;Kezdeti értékek beállítása. 

MOV TL0,#014h ;Kezdeti értékek beállítása. 

 
MOV s100,#0 ;A századmásodpercek változójának nullázása. 

MOV s10,#0 ;A tizedmásodpercek változójának nullázása. 

MOV s1,#0 ;Az egész másodpercek változójának 

 ;nullázása. 

 
SETB EA ;Globális megszakításengedélyezés. 

SETB ET0 ;Timer0 megszakításának engedélyezése. 

 
CLR green ;Zöld LED be. 

kapu: 
JNB gate1,$ ;Várunk az 1. fotokapu jelére. 

SETB TR0 ;Indítjuk az időzítőt (stoppert). 

SETB green ;Zöld LED ki. 

 
CLR red ;Piros LED be. 

JNB gate2,$ ;Várunk a 2. fotokapu jelére. 

CLR TR0 ;Megállítjuk az időzítőt (stoppert). 

SETB red ;Piros LED ki. 
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CLR green ;Zöld LED ismét be. 

 
MOV A,s1 ;Betöltjük A-ba a másodpercek értékét. 

MOV B,#10 ;El fogjuk osztani 10-zel. 

DIV AB ;Az osztás művelete. 

MOV tim10,A ;Az egészek (eredmény) mennek 'tim10'-be. 

MOV tim1,B ;A maradék 'tim1'-be. 

 
MOV DPTR,#mes1 ;A 'Time elapsed: ' sor elküldése. 

CALL SENDSTRING 
 
MOV A,tim10 ;Az eltelt másodpercek tízeseinek 

ADD A,#'0' ;elküldése. Ehhez a számhoz hozzáadjuk a 

CALL SENDCHAR ;'0' ASCII karaktert. És később ugyanígy. 

 
MOV A,tim1 ;Az eltelt másodpercek egyeseinek 

ADD A,#'0' ;elküldése. 

CALL SENDCHAR 
  
MOV A,#'.' ;A tizedespont elküldése. 

CALL SENDCHAR 
 
MOV A,s10 ;A tizedmásodpercek elküldése. 

ADD A,#'0' 
CALL SENDCHAR 
 
MOV A,s100 ;A századmásodpercek elküldése. 

ADD A,#'0' 
CALL SENDCHAR 
 
MOV DPTR,#mes2 ;A jelentést lezáró karaktersor elküldése. 

CALL SENDSTRING 
 
MOV s100,#0 ;A századmásodpercek változójának nullázása. 

MOV s10,#0 ;A tizedmásodpercek változójának nullázása. 

MOV s1,#0 ;Az egész másodpercek változójának 

 ;nullázása. 

 
JMP kapu ;Jöhet az új mérés. 
  

;******************************************* 

;** ADATOK - karakterfüzérek – stringek  ** 
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;******************************************* 

mes1:  DB  'Time elapsed: ',0 
mes2:  DB  ' s.',10,10,10,13,0 
 
$INCLUDE(UARTIO.ASM) 
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18. PWM-JELEK 

Aki elektronikával foglalkozik, előbb-utóbb találkozik azzal a betűszóval, hogy PWM. 
Ismét angol kifejezés lapul a háttérben: Pulse Width Modulation, jelentése 
impulzusszélesség-moduláció. A fogalom megértése nem igényel nagy erőfeszítést; 
tekintsük a 17.1. ábrát! Az ábrán négyszögjel látható. A vízszintes tengely az 
időtengely, a függőleges tengely pedig bármiféle mennyiséget jelölhet, az 
elektronikában azonban a legtöbb esetben feszültség szokott. A jeltípust azért hívjuk 
négyszögjelnek, mert ideális esetben konstans függvények darabjaiból épül föl. A kapott 
alakzatokra azt is mondhatnánk, hogy téglalapok. A magyar terminológiában mégis a 
négyszögjel elnevezés honosodott meg. A T paraméter jelöli a négyszögjel 
periódusidejét. Nyilván ennek reciproka lesz a jel frekvenciája. A τ paraméter azt 
mutatja, hogy egy perióduson belül mennyi ideig magas a jelszint. Természetesen 
0 ≤ τ ≤ T. A Tk τ=  hányadost kitöltési tényezőnek hívjuk. A fentiek alapján 
0 ≤ k ≤ 1. 

 

17.1. ábra. Négyszögjel 

 A négyszögjelnek azt a részét, ami τ ideig van jelen, impulzusnak is szokták hívni. 
Mondhatjuk tehát, hogy a τ paraméter függvényében változik az impulzus hossza vagy 
szélessége. Természetesen a jel periódusidejéhez képest. Ezzel viszont el is érkeztünk 
az impulzusszélesség-moduláció fogalomhoz. Adott négyszögjel előállítása, 
kibocsátása, továbbítása stb. során ugyanis az impulzusok hossza információt 
hordozhat. Ha tehát a szóban forgó négyszögjel kitöltési tényezője a továbbítandó 
információtól függ, akkor impulzusszélesség-modulációról beszélünk. 
 Azt is világosan kell látnunk, hogy impulzusszélesség-modulációval (a 
továbbiakban PWM-mel) nem csak információátvitelt valósíthatunk meg, hanem 
kényelmes módon állíthatjuk például egy feszültségforrás jelének effektív értékét, 
amennyiben lehetőségünk van a kimenetén PWM-jel előállítására. Ez azért lesz 
rendkívül ígéretes lehetőség, mert nagyon sok rendszerben pusztán a kitöltési tényező 
variálásával valósíthatunk meg jelszintvezérlést vagy erre épülően további szabályozási 
lépéseket. 

18.1 PWM-jel előállítása a mikrovezérlő jelgenerátorával 

Az ADuC 842-es architektúrája alkalmas PWM-jel hardveres előállítására. A PWM-
jelgenerátor rendkívül rugalmasan illeszkedik a gyakorlati igényekhez; hat üzemmód 
közül választhatunk. Ezek közül ráadásul kettő digitál–analóg-jelátalakításhoz 
használható föl. A PWM-jelek előállításához öt SFR-re lesz szükségünk: PWMCON, 
PWM0H, PWM0L, PWM1H, PWM1L.  A legelsőt kivéve a regiszterek a PWM-jelek 
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digitális felbontását, frekvenciáját, fel- és lefutási időpillanatát határozzák meg. Az 
üzemmód beállítása a PWMCON regiszterrel történik, lásd XXVIII. A PWM-jeleket a 
mikrovezérlő a P2.7 és P2.6 lábakon állítja elő, ami esetünkben annyit jelent, hogy 
PWM-jelek előállításánál a panelunk LED-sorának akár két LED-je is érintett. Ezt 
azonban ne bánjuk, mert legalább külső áramkör nélkül is sokszor látható lesz, hogy 
sikerült-e a jel előállítása. (A PWM-jeleket áttehetjük a P3.4 és P3.3 lábakra is a 
CFG842 SFR 6. bitjének magasra állításával, de ebben a tankönyvben nem teszünk 
ilyet.) 

XXVIII. TÁBLÁZAT:A PWMCON SFR PARAMÉTEREI. 

PWMCON PWM Control Register 
A PWM vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Szimbólum Leírás 

7 SNGL Kikapcsolja a PWM-generálást a P2.6 (vagy P3.4) lábon; szabadon hagyva a lábat 
egyéb I/O-műveletekhez. 

6 MD2 A PWM-üzemmód bitjei. 
MD2 MD1 MD0  Üzemmód 

 0   0   0   0. mód: PWM letiltva. 

 0   0   1   1. mód: Egyetlen, változtatható  
                     felbontású PWM-jel P2.7-en (vagy 
                     P3.3-on). 

 0   1   0   2. mód: 8-bites iker-PWM-jel. 

 0   1   1   3. mód: 16-bites iker-PWM-jel 

 1   0   0   4. mód: Duális NRZ 16-bites Σ-∆ DAC 
 1   0   1   5. mód: Duális 8-bites PWM-jel 

 1   1   0   6. mód: Duális RZ 16-bites Σ-∆ DAC 
 1   1   1   Foglalt. 

5 MD1 

4 MD0 

3 CDIV1 A PWM-generátor órajelosztójának bitjei. 
CDIV1 CDIV0 Leírás 

  0     0   Kiválasztott órajel / 1 

  0     1   Kiválasztott órajel / 4 

  1     0   Kiválasztott órajel / 16 

  1     1   Kiválasztott órajel / 64 

2 CDIV0 

1 CSEL1 A PWM-generátor órajelforrásának bitjei. 
CSEL1 CSEL0 Leírás 

  0     0   Külső órajel / 15 

  0     1   Külső órajel 

  1     0   Külső bemenet P3.4/T0-n 

  1     1   fvco = 16 777 216 Hz 

0 CSEL0 

 
Az 1. üzemmód ismertetéséhez változatlan formában vesszük át a szemléltető ábrát a 
gyári leírásból [1, p. 43, Figure 48]. Tekintsük tehát a 17.2. ábrát! 
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17.2. ábra. A PWM-generátor 1. üzemmódja 

A PWM-generátorhoz tartozik egy számláló. Ezt nevezik az ábrán PWM Counter-nek. 
Nos, amikor ez a számláló elindul, a P2.7-es lábon előálló jel magas szintre vált. 
Amikor a számláló eléri a PWM0H/PWM0L regiszterek által meghatározott, 16-bitesnek 
tekintendő értéket, akkor a jel alacsony szintre vált. A számláló viszont ketyeg tovább. 
Amikor eléri a PWM1H/PWM1L regiszterek által meghatározott, 16-bites értéknek 
tekintendő értéket, akkor fog kezdődni a PWM-jel következő periódusa, és ekkor a 
számláló újraindul nulláról. (A regiszterek megnevezésében szereplő H ill. L betűk itt is 
a felső bájt (H) és alsó bájt (L) elrendezésre utalnak.) Az ábra alapján világosnak kell 
lennie, hogy a jel frekvenciáját a PWM1H/PWM1L regiszterek határozzák meg, míg a 
PWM0H/PWM0L regiszterek értéke a kitöltési tényezőért felelős. 

 Az 1. üzemmód ismertetése után fogalmazzunk meg egy, a PWM-jelekre 
vonatkozó egyszerű kis feladatot. 
28. feladat: 

PWM-jel felhasználásával villogtassunk egy LED-et a LED-soron 3 Hz és 6 Hz közötti 
frekvenciával! [Code39] 
A frekvenciát azért választottuk ilyen kicsinek a feladatban, hogy szabad szemmel is 
lássuk működés közben a PWM-jelet. Az emberi szem tulajdonságai miatt 50 Hz fölött 
már biztosan összefolyna egyetlen fokozattá a LED villódzása, 100 Hz fölött pedig már 
akkor se nagyon detektálhatnánk a villódzást, ha ide-oda ráznánk a panelt. 

 A PWMCON regisztert konfiguráljuk az alábbi módon: 
MOV PWMCON,#00011111b 

A XXVIII alapján ez azt jelenti, hogy az 1. üzemmódot választjuk (zöld jelzés). Mivel 
igen kis frekvenciát szretnénk előállítani, alkalmazzuk a lehető legnagyobb 
órajelosztást, azaz 64-et. Ezt mutatja a sárga jelzés. Írjuk elő a saját belső órajelkristály 
használatát, hiszen egyelőre eszünk ágában sem volt külső órajelforrásokat 
csatlakoztatni a panelunkhoz. Ez a választás látható a türkiz mezőben. Végül még meg 
kell jegyeznünk, hogy a 7. bit jelen esetben érdektelen, hiszen csak egyetlen PWM-
jelünk lesz (szürke mező). 

 A PWM1H/PWM1L regiszterpár értékének válasszunk valami kellőképpen nagy 
értéket; legyen mondjuk F000h. A PWM0H/PWM0L regiszterpár értéke legyen ennek 
pontosan a fele, hogy a kitöltési tényezőnk pontosan 0,5 legyen: 7800h. 
 Számoljuk ki a fenti beállításaink mellett adódó jelfrekvenciát! Az órajelkristály 
frekvenciája 16 777 216 Hz. A számláló F000h = 61 440-ig kúszik. Ezzel az értékkel 
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elosztva az órajelkristály frekvenciáját 273,07 Hz-et kapunk. Mivel 64-es órajelosztást 
fogunk beállítani, ezt az értéket még 64-gyel el kell osztanunk. A végeredmény tehát 
4,27 Hz. És ez az érték megfelel a feladat kívánalmainak. A kód az újdonság, tehát a 
PWM használata ellenére rendkívül rövid lesz; pár sor az egész. Lényeges, hogy a 
PWM-jel elindítása után a főprogram olyan feladatot végez, amilyent csak akarunk, a 
PWM-jel előállítása ugyanis teljes egészében hardveresen történik. Az alábbi 
megoldásnál a főprogram feladata további tennivaló hiányában a helyben járás. 
 
;**********Code39.asm********** 
MOV PWM1H,#0F0h ;Az 1. üzemmódban ez a két bájt (alsó ill. 

MOV PWM1L,#000h ;felső) határozza meg az előállítandó PWM- 

 ;jel frekvenciáját. Itt a felső és alsó bájt 

 ;együttes értéke F000h = 61440. Az ADuC 

 ;magjának órajele 16 777 216 Hz, így a PWM- 

 ;jel frekvenciája 16777216/61440 = 273,07 Hz 

 ;lesz. (Ezt még leosztjuk majd, hogy szemmel 

 ;is lássunk valamit, különben nem tudunk  

 ;örülni...) 

 
MOV PWM0H,#078h ;Ez a két bájt (szintúgy alsó és felső bájt 

MOV PWM0L,#000h ;formában) a PWM-jel kitöltési tényezőjét 

 ;állítja be. 

 
MOV PWMCON,#00011111b 
 ;Ez a PWM-jelek legfontosabb konfigurációs 

 ;regisztere. Magyarázat az értékekhez: 

 ;7. bit - Az 1. üzemmódban érdektelen. 

 ;6-5-4. bit - Üzemmód kiválasztása. Nálunk 

 ;001 lesz, ami az 1. üzemmódot 

 ;definiálja. 

 ;3-2. bit - A felhasznált órajel osztása. 

 ;Nálunk 11, ami 64-gyel való osztást 

 ;jelent. Így lesz a PWM-jelünk végső  

 ;frekvenciája 4,27 Hz.  

 ;1-0. bit - Órajel kiválasztása. Nálunk 11, 

 ;ami a mag órajelét jelenti. 

JMP $ ;Kész. Végtelen ciklus. 

 
Egy nagyon gyakorlatias kis húzás kedvéért módosítsuk egy kicsit a 28. feladatot! 
29. feladat: 

PWM-jel felhasználásával villogtassuk az összes LED-et a LED-soron 3 Hz és 6 Hz 
közötti frekvenciával! [Code40] 
E feladat megoldása a PWM-jel előállításáig tökéletesen megegyezik a 28. feladatéval. 
A különbség az, hogy a PWM-jelet az összes LED-en meg kellene jelenítenünk. Ezt úgy 
tesszük, hogy egy végtelen ciklusban a P2.7-es bitet, tehát a PWM-jel szintjeit képviselő 
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bitet berámoljuk a Carry bitbe, majd ennek értéke alapján magasra vagy alacsonyra 
állítjuk az összes többi bitet a 2-es porton. Tesszük ezt logikai maszkolással. Rövidsége 
miatt Code40-et teljes terjedelmében ismertetjük, de a PWM-jel beállításait most csak 
nagyon szűkszavúan kommentezzük. 
 
;**********Code40.asm********** 
MOV PWM1H,#0F0h ;Az 1. üzemmódban ez a két bájt határozza 

MOV PWM1L,#000h ;meg a PWM-jel frekvenciáját. F000h = 61440.  

 ;fvco = 16 777 216 Hz, így a PWM-jel  

 ;frekvenciája 16777216/61440 = 273,07 Hz 

 ;lesz. (Ezt még leosztjuk majd 64-gyel. 

 
MOV PWM0H,#078h ;Ez a két bájt a PWM-jel kitöltési 

MOV PWM0L,#000h ;tényezőjét állítja be. 

 
MOV PWMCON,#00011111b 
 ;6-5-4. bit - 1. üzemmód. 

 ;3-2. bit - A felhasznált órajel osztása 

 ;64-gyel. 

 ;1-0. bit - A mag órajele. 

bitek: 
MOV C,P2.7 ;A PWM-jelet képviselő portbit értékének 

 ;berámolása a C bitbe. 

JC magas ;Ha C=1, ugrunk intézkedni. 

ANL P2,#10000000b ;Ha C=0, töröljük a P2-es port többi bitjét. 

JMP bitek ;Ugrás vissza a PWM-jel figyeléséhez. 

magas: 
ORL P2,#01111111b ;A P2-es port többi bitjének magasra 

 ;állítása. 

JMP bitek ;Ugrás vissza a PWM-jel figyeléséhez. 

18.2 Pulzáló LED-ek 

LED-ek digitális meghajtásakor elő lehet olyan hatást idézni, amit a laikus, aki csak azt 
tudja, hogy egy LED vagy be van kapcsolva vagy ki van kapcsolva, mindig 
varázslatnak tart. Ez a hatás a LED-ek pulzálása, azaz folytonos átmenetűnek tűnő 
fölizzítása és elhalványítása. Az ilyen és ehhez hasonló megoldásokhoz igazán jól 
tudnak jönni a PWM-jelek. Miről is van szó? Pillantsunk vissza a 17.1. ábrára! Ha 
négyszögjellel hajtunk meg egy LED-et, akkor a LED bizonyos ideig be van kapcsolva, 
bizonyos ideig meg ki. Kis frekvenciánál a LED nyilván villogni fog. És a helyzet az, 
hogy nagy frekvenciánál is villogni fog, de a szem időbeli felbontásának korlátai miatt 
néhányszor 10 Hz-es villogást már nem észlelünk. Amit észlelünk, az az, hogy a LED 
világít, de kicsit (vagy sokkal) halványabban, mintha állandó egyenárammal hajtanánk 
meg. 100 Hz körüli frekvenciát már a periférikus látásunkkal sem észlelünk. „Lebukás” 
ilyenkor még előfordulhat; ha valaki a PWM-jellel meghajtott LED-et tartalmazó panelt 
kézbe veszi, és jól megrázza (nem erősen, csak gyorsan), akkor a villódzás még tetten 
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érhető. 200 Hz-nél már így sem nagyon. Amennyiben tehát adott egy megfelelően nagy 
frekvenciájú négyszögjel, akkor a kitöltési tényező variálásával, ugyanazokkal a 
jelszintekkel, látszólag kisebb vagy nagyobb fényerősséggel üzemeltethetünk LED-eket. 
Ha a kitöltési tényező variálására elegendően nagy felbontást alkalmazunk (30-40 
fokozat akár elég is lehet), akkor a LED fényerősségének növelése és csökkentése 
folytonosnak fog tűnni. Erről az ötletről szól a következő feladatunk. 
30. feladat: 

PWM-jel felhasználásával folytonosnak tűnő átmenettel izzítsuk föl és halványítsuk el az 
összes LED-et a LED-soron, azaz pulzáljanak a LED-ek! [Code41, Code42] 
A korábban elmondottak alapján a feladat megoldása a PWM-jel kitöltési tényezőjének 
lépésenkénti változtatása. Arra azért figyelnünk kell, hogy a változás ne ugrásszerűnek 
tűnjön. Állítsuk be tehát a PWM-jel értékeit úgy, hogy 32+1 fokozatunk legyen! A +1 
külön feltüntetése azért indokolt, mert a teljesen kikapcsolt állapot is fokozatnak számít, 
ahogy azt hamarosan látni fogjuk. 

Állítsuk be a PWM1H/PWM1L regiszterpár értékét 2000h-ra! Ez decimálisan 
8 192-t jelent, így a jel frekvenciája 16 777 216 Hz / 8 192 = 2 048 Hz lesz mindaddig, 
ameddig további beállítással nem osztjuk tovább. Osztónak a változatosság kedvéért 
válasszuk most a 16-os értéket, így a tényleges jelfrekvenciánk 2 048 / 16 = 128 Hz 
lesz, ami egészen „emberközeli” értéknek mondható. (Tanulni azért lehet belőle, mert 
ezt már a periférikus látásunkkal sem észleljük, viszont ha megrázzuk a panelt, akkor a 
villódzás még tetten érhető.) 

A kitöltési tényezőt a PWM0H/PWM0L regiszterpárral állítjuk be. Mi most azt 
fogjuk tenni, hogy a PWM0H regiszter értékét 00h és 20h között növeljük és csökkentjük 
szisztematikusan. Mivel 20h = 32, ezért a kikapcsolt állapottal összesen 32+1 = 33 
fokozatunk lesz. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a panel LED-jei fordított logikával 
működnek, így a kitöltési tényező növelése fogja halványítani a LED-eket és a 
csökkentése okoz erősödést. 

Egy dolgot kell még megoldanunk: a P2.7-es bit értékét szépen át kell 
másolgatnunk a többi portbitbe is. Ezt megtehetnénk úgy is, mint a 29. feladatnál, de 
kivételesen válasszuk a favágó megoldást, és másolgassuk a P2.7-es bit értékét 
egyesével a többi portbitbe. Ezt úgyis egy időhúzó szubrutinba fogjuk ágyazni, így még 
jól is jön áttekinthető töltelék gyanánt az időhúzó programrész legbelső ciklusmagjához. 
Az időhúzó szubrutin ciklusainak végrehajtási számát most úgy határoztuk meg, hogy 
A=10 meghívással 0,01 s a várakozási idő. Ennek ellenőrzését az olvasóra bízzuk. A 
program elején az EQU fordítói direktívát arra fogjuk használni, hogy értéket adjunk egy 
szimbólumnak (wait). Ezt a megoldást azért választottuk, hogy amikor változtatni 
akarunk az időhúzás mértékén, ne kelljen azt több helyen is átírnunk a kód újrafordítása 
előtt. A szubrutint ugyanis a wait szimbólum értékével fogjuk meghívni: 

MOV A,#wait 
CALL SDELAY 

A kód még a most alkalmazott időhúzó szubrutin feltüntetésével sem lesz hosszú. 
 
;**********Code41.asm********** 
MOV PWM1H,#020h ;Az 1. üzemmódban ez a két bájt határozza 

MOV PWM1L,#000h ;meg a PWM-jel frekvenciáját. 2000h = 8192.  
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 ;fvco = 16 777 216 Hz, így a PWM-jel  

 ;frekvenciája 16777216/8192 = 2048 Hz 

 ;lesz. (Ezt még leosztjuk majd 16-tal.) 

 
MOV PWM0H,#020h ;Ez a két bájt a PWM-jel kitöltési 

MOV PWM0L,#000h ;tényezőjét állítja be. Mivel a LED-ek 

 ;fordított logikával működnek, ez a 

 ;kikapcsolt állapot. 

 
MOV PWMCON,#00011011b 
 ;6-5-4. bit - 1. üzemmó. 

 ;3-2. bit - A felhasznált órajel osztása 

 ;16-tal. 

 ;1-0. bit - A mag órajele. 

signal1:  
MOV A,#wait ;Konstans betöltése a várakozáshoz. 

CALL SDELAY ;Várakozó és bitterítő szubrutin. 

MOV A,PWM0H ;PWM0H vizsgálata következik. 

CJNE A,#0,down ;Elérte már a 0-t? 

JMP signal2 ;Ha igen, ugrunk a kitöltési tényező  

 ;csökkentéséhez. 

down: 
MOV PWMCON,#0 ;PWM-generálás lekapcsolása. 

DEC PWM0H ;A kitöltési tényező regiszterének 

 ;csökkentése. 

MOV PWMCON,#00011011b 
 ;PWM-generálás engedélyezése. 

JMP signal1 ;A felizzítás folytatása. 

 
signal2: 
MOV A,#wait ;Konstans betöltése a várakozáshoz. 

CALL SDELAY ;Várakozó és bitterítő szubrutin. 

MOV A,PWM0H ;PWM0H vizsgálata következik. 

CJNE A,#020h,up ;Elérte már 20h-t? 

JMP signal1 ;Ha igen, ugrunk a kitöltési tényező 

 ;növeléséhez. 

up: 
MOV PWMCON,#0 ;PWM-generálás lekapcsolása. 

INC PWM0H ;A kitöltési tényező regiszterének 

 ;növelése. 

MOV PWMCON,#00011011b 
 ;PWM-generálás engedélyezése. 

JMP signal2 ;A halványítás folytatása. 
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;**************************************** 

;** Szubrutin: SDELAY                  ** 

;** Paraméterátadás: A                 ** 

;** Ha A=10, akkor 0,01 s a várakozás. ** 

;**************************************** 

SDELAY: 
MOV R7,A ;Az időkésleltetést meghatározó paraméter 

 ;átadása a szubrutinnak. Az adat az 

 ;akkumulátorban érkezik. Ha A=10, akkor 

 ;0,01 s a várakozás. 

cik7: 
MOV R6,#111 

cik6: 
MOV C,P2.7 ;A PWM-jel értékének C-be töltése. 

MOV P2.6,C ;Favágó módon szétterítjük a P2-es port 

MOV P2.5,C ;összes többi bitjén. 

MOV P2.4,C 
MOV P2.3,C 
MOV P2.2,C 
MOV P2.1,C 
MOV P2.0,C 
DJNZ R6,cik6 
DJNZ R7,cik7 
RET ;Visszatérés a szubrutinból. 

 

A figyelmes olvasónak föltűnhet, hogy a PWM0H regiszter értékének növelése és 
csökkentése előtt kikapcsoljuk a PWM-jelet, majd utána azonnal újra elindítjuk. Erre 
valójában nem lenne szükség, viszont az a tapasztalat, hogy ha nem így járunk el, akkor 
a LED-ek fénye a pulzálás közben időnként „rángat” egy kicsit. Ennek oka valószínűleg 
az lehet, hogy a kitöltési tényező menet közbeni változtatásával a PWM-hez tartozó 
számláló alól a végértéknél „kihúzzuk a talajt”. Hiszen ha még menne tovább a 
számláló, de menet közben csökkentetjük a végértéket, akkor kénytelen még egy kört 
leszámlálni. Ha viszont a kódban leírtakat alkalmazzuk, semmi ilyesmi nem 
tapasztalható. 
 Ha már ilyen jól belejöttünk a LED-ek pulzáltatásába, csavarjunk még egyet a 
dolgon! Érjük most el azt, hogy amíg a LED-sor egyik fele fölizzik, a másik fele éppen 
elhalványul! És fordítva! Ennél a változatnál maga a főprogram tökéletesen megegyezik 
a 30. feladat kódjában szereplő résszel. Az eltérés az időhúzó szubrutinban lesz. Két 
apró részlet. Az egyik az, hogy a LED-ek portbitjeinek felére nem a PWM-jel C-bitbe 
töltött értékét tesszük ki, hanem annak az inverzét. Ez plusz egy utasítást jelent 
(CPL C), így az időhúzás ciklusainak is módosítanunk kell az ismétlésszámát. (Az 
időhúzás pontosságának ellenőrzését ismét az olvasóra bízzuk.) Mivel a változások csak 
az időhúzó szubrutint érintik, a most következő változatnál csak ezt ismertetjük. A két 
eltérést színessel jelöljük. 
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;**********Code42.asm********** 
SDELAY: 
MOV R7,A ;Az időkésleltetést meghatározó paraméter 

 ;átadása a szubrutinnak. Az adat az 

 ;akkumulátorban érkezik. Ha A=10, akkor 

 ;0,01 s a várakozás. 

cik7: 
MOV R6,#105 

cik6: 
MOV C,P2.7 ;A PWM-jel értékének C-be töltése. 

MOV P2.6,C ;Favágó módon szétterítjük a P2-es port 

MOV P2.5,C ;összes többi bitjén. 

MOV P2.4,C 
CPL C ;A C bit invertálása. 
MOV P2.3,C 
MOV P2.2,C 
MOV P2.1,C 
MOV P2.0,C 
DJNZ R6,cik6 
DJNZ R7,cik7 
RET ;Visszatérés a szubrutinból. 
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19. AD-ÁTALAKÍTÁS 

A tankönyvben eddig elemi feladatocskák során keresztül megtanulhattuk, hogy hogyan 
programozunk assemblyben, hogyan adhatunk ki vezérlőjeleket külső áramkörök 
számára, hogyan fogadhatunk kétállapotú külső jeleket és hogy hogyan generálhatunk 
PWM-jeleket, ráadásul szinte tetszőleges felbontású és frekvenciájú PWM-jeleket, 
melyekkel már fokozatokat is megvalósíthatunk. Ez idáig rendben is lenne, de hiányzik 
még valami. Nagyon hiányzik még valami. Ez pedig külső jelek kétállapotútól eltérő 
értelmezése. A valóságban ugyanis nem minden bináris, hiába része a mikrovezérlő 
digitális világunknak, tehát külső jeleket (pl. feszültséget) is megfelelő felbontással kell 
detektálnunk rengeteg problémánál. Az ilyen elektronikai megoldást hívják analóg–
digitál-átalakításnak, az eszközt pedig, ami ezt meg tudja valósítani, analóg–digitál 
átalakítónak. 

19.1 Az ADuC 842-es AD-átalakítója 

Az ADuC 842-es analóg–digitál-átalakítójának blokkja gyors, 8-csatornás, 12 bit 
felbontású, féloldali tápellátású (nem kell negatív táp is) átalakítást tesz lehetővé. A 
profi felhasználónak még kalibrálási lehetősége is van. Az AD-átalakító a szukcesszív 
approximáció elvén működik, melynek háttere egy AD-átalakításra való kondenzátor. 
Az átalakítás lehet egyszeri (ez persze ismételhető) vagy folytonos üzemmódú, a 
referenciafeszültség lehet belső vagy külső jel. Az AD-átalakító az esetlegesen 
csatlakoztatott külső memória elérésében is szerepet játszik. Az ADuC 842-es AD-
átalakítója gyárilag kalibrált; bekapcsoláskor a kalibrációs konstansok betöltődnek, 
hogy optimális működés legyen biztosítható. 
 Az AD-átalakító belső referenciafeszültsége 2,5 V, így a 12-bites felbontással 
(212 = 4 096) 0,61 mV pontosság érhető el (2,5 / 4 095 = 0,61). Ez nagyon sok 
alkalmazásnál elegendő. A digitalizált feszültségértékek ismét csak egy kettős 
regiszterben érhetők el (ADCDATAH/ADCDATAL), de figyeljünk ara, hogy az 
ADCDATAH regiszter felső 4 bitje csatornaazonosításra szolgál. Ezt szemlélteti az 
alábbi ábra. 

 

 

18.1. ábra. Az AD-átalakító értékének két regisztere és azok bitjei 

Az AD-átalakításhoz három konfigurációs regiszter tartozik, ADCCON1, ADCCON2 és 
ADCCON3. Ez utóbbi kizárólag a konverter kalibrációjánál kap szerepet, így ennek 
tárgyalásától eltekintünk, mert a tankönyvben csak néhány elemei megoldást 
tárgyalunk. A két másik regiszter leírását a XXIX és a XXX tartalmazza. 
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XXIX. TÁBLÁZAT:AZ ADCCON1 SFR PARAMÉTEREI. 

ADCCON1 AD Conversion Control Register 
Az AD-átalakítás vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 40h = 0100 0000 b 
Bitenkénti címzési lehetőség: nincs 
Bit Szimbólum Leírás 

7 MD1 1 – bekapcsoljuk az AD-átalakítót. 0 – kikapcsoljuk az AD-átalakítót. 
6 EXT_REF 1 – külső referencia használata. 0 – a belső referencia használata. Nem tárgyaljuk. 
5 CK1 Az órajel osztóértékének bitjei az AD-átalakítás saját órajeléhez. Az AD-átalakító 

hibamentes működéséhez 8,38 MHz-es, vagy annál kisebb órajel szükséges. A 
tipikus AD-átalakítás 16 AD-átalakítási órajelet követel, plusz a kiválasztott 
adatelérési idő. Az osztási arányt az alábbiak közül választhatjuk: 
CK1 CK0  Órajelosztó 

 0   0     32 

 0   1      4   (Ne használjuk akkor, ha az órajel CD  
                 osztóbitje 0!)                      

 1   0      8 

 1   1      2 

4 CK0 

3 AQ1 Az adatelérési bitekkel kiválaszthatjuk azt az időt, amely rendelkezésre fog állni a 
bemeneti követő- és tartóerősítő számára, hogy lekérdezze a bemeneti jelet. Az 
adateléréshez 3 vagy több AD-átalakítási órajel javasolt. 
AQ1 AQ0   AD-átalakítási órajelek száma 

 0   0    1 

 0   1    2 

 1   0    3 

 1   1    4 

2 AQ0 

1 T2C Timer 2 használata. Nem tárgyaljuk. 
0 EXC Külső triggerjel használata. Nem tárgyaljuk. 
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XXX. TÁBLÁZAT:AZ ADCCON2 SFR PARAMÉTEREI. 

ADCCON2 AD Conversion Control Register 2 
Az AD-átalakítás 2. vezérlőregisztere 

Bekapcsolás utáni default érték: 00h 
Bitenkénti címzési lehetőség: igen 
Bit Szimbólum Leírás 

7 ADCI Az AD-átalakítás megszakításának bitje. Átalakítási ciklus végeztével 1-re áll. Ha 
a program megszakítási rutinra ugrik a saját megszakítási vektorán keresztül, 
hardveresen törlődik. Különben a felhasználónak kell törölnie. 

6 DMA A DMA-mód engedélyezőbitje. Nem tárgyaljuk. 
5 CCONV A folytonos üzemmód bitje. 1-re állítva folyamatos AD-átalakítás történik, azaz 

új átalakítási ciklus indul az előző végeztével. 
4 SCONV Az egyszeri átalakítás bitje. Egyetlen átalakítási ciklus történik, és annak végén a 

bit automatikusan 0-ra vált. 
3 CS3 Csatornakiválasztó bitek. 

CS3 CS2 CS1 CS0   Csatorna száma/egyéb megjegyzés 

 0   0   0   0    0 

 0   0   0   1    1 

 0   0   1   0    2 

 0   0   1   1    3 

 0   1   0   0    4 

 0   1   0   1    5 

 0   1   1   0    6 

 0   1   1   1    7 

 1   0   0   0    Hőmérsékletmonitorozás. Nem  
                  tárgyaljuk. 

 1   0   0   1    DAC0. Nem tárgyaljuk. 

 1   0   1   0    DAC1. Nem tárgyaljuk. 

 1   0   1   1    AGND. Nem tárgyaljuk. 

 1   1   0   0    VREF. Nem tárgyaljuk. 

 1   1   1   1    DMA STOP. Nem tárgyaljuk. 

A többi kombináció foglalt. 

2 CS2 

1 CS1 

0 CS0 

19.2 Egyszerű AD-átalakítás 

Ebben az alfejezetben AD-átalakítást végzünk tetszőleges feszültségforráson, egyszeri 
átalakítási ciklusokat használva. Nagyon lényeges, hogy az átalakítandó feszültség ne 
legyen nagyobb +2,5 V-nál! Erről egyébként mindig a felhasználónak kell 
gondoskodnia, így ha saját alkalmazást és áramkört készítünk, nagyon-nagyon 
figyeljünk erre a szabályra, és ennek megfelelően tervezzük áramköreinket! Az ADuC 
842-es chip egyébként akkor sem megy tönkre, ha kicsivel túllépjük a +2,5 V 
feszültségkorlátot, kezdeni azonban a korlátot meghaladó értékkel úgysem tudunk 
semmit, mert ekkor az átalakított érték már rég elérte a maximumot. A feszültségforrás 
polaritása még kényesebb ügy, ha azt véletlenül fölcseréljük, amikor rákapcsoljuk az 
AD-átalakító bemenetére a feszültséget, akkor bizony felszáll a mérőfüst… A 18.2. ábra 
az AD-átalakításhoz tartozó szabályokat ismétli meg nagy betűkkel, színesben… 
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18.2. ábra. Az AD-átalakítás szabályai 

Mindezek után már nekiveselkedhetünk első AD-átalakító alkalmazásunknak. 
31. feladat: 

Mérjünk feszültséget a mikrovezérlővel a 0 V - +2,5 V tartományban, és a mért értéket 
küldjük el a soros porton a PC-nek, de az AD-átalakítónak csak a legértékesebb 8 bitjét 
használjuk! [Code43] 
Először is gondoljuk végig, mit jelent az, hogy az AD-átalakító legértékesebb 8 bitje! A 
18.1. ábra mutatja, hogy mely regiszterekben és azokon belül hol találjuk a digitalizált 
jelszint 12 bitjét. Nekünk most a 8 legértékesebb kell, azaz az alsó négyet kihajítjuk. 
Kezdeti próbálkozásnak ez is bőven megfelel, hiszen a felbontásunk még így is 
0,0098 V lesz. A lényeg az, hogy a szükséges bitjeink fele az ADCDATAH, másik fele az 
ADCDATAL regiszterben lapul. A 18.3. ábra mutatja, hogy mely bitekre van 
szükségünk. 

 

 

18.3. ábra. Az AD-átalakító értékének két regisztere és azok középső bitjei 

A két regiszterből a 8 szükséges bit kihalászása egyszerűbb lesz, mint gondolnánk. A 
8051/8052-es processzormagok utasításkészletében van egy erre igen alkalmas utasítás: 

SWAP A 

Az utasítás egyszerűen felcseréli az akkumulátor két félbájtját. Maga a mnemonik így, 
ahogy van, történetesen értelmes szó angolul; azt jelenti, hogy kicserél, megcserél. Ha 
tehát az akkumulátor értéke mondjuk A=10010110, akkor a SWAP A utasítás 
végrehajtása után A=01101001 áll elő. Ennek ismeretében azt fogjuk tenni, hogy 
betöltjük az akkumulátorba az ADCDATAH regiszter tartalmát, lenullázzuk annak felső 
négy bitjét, megcseréljük a két félbájtot, majd a kapott értéket elmentjük egy változóba 
(voltage). Így a digitalizált feszültségérték legfelső 4 bitje (11-8.) a helyére került. Ez 
után betöltjük az akkumulátorba az ADCDATAL regiszter tartalmát, kitöröljük annak 
alsó négy bitjét, megcseréljük a két félbájtot, majd a kapott értékhez hozzáadjuk 
voltage tartalmát, és már elő is állt az az érték, amely helyiérték szerint helyes 
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sorrendben tartalmazza a digitalizált feszültségérték 11-4. bitjét, azaz a 8 
legértékesebbet. És ezt az értéket már elmenthetjük, akár vissza a voltage változóba. 
Mindez assembly nyelven így fest: 
MOV A,ADCDATAH 
ANL A,#00001111b 
SWAP A 
MOV voltage,A 
 
MOV A,ADCDATAL 
ANL A,#11110000b 
SWAP A 
 
ADD A,voltage 
MOV voltage,A 

Ezek után tehát megkaparintottuk a digitalizált feszültségérték legfontosabb 8 bitjét, ami 
természetesen változatlanul 0 V és +2,5 V közötti jelszintet reprezentál, csak kisebb 
felbontással annál, mintha 12 bitünk lenne. Az a helyzet, hogy a +2,5 V maximális 
feszültségszinttel egészen nagy szerencsénk van. Egy 8 biten ábrázolt bináris szám 
legnagyobb értéke ugyanis 255, ami majdnem a százszorosa 2,5-nek. Így nem követünk 
el túl nagy hibát, ha a feszültségszint gyanánt kapott 8-bites számot egyszerűen 
elosztjuk 100-zal, és azt tekintjük a „mért” feszültségértéknek, természetesen voltban 
kifejezve. A hiba, amit elkövetünk 1–250/255 = 0,0196 < 2%, ami sok alkalmazásnál 
még mindig bőven megfelelő. (Mindez persze akkor igaz, ha a mikrovezérlő gyári 
kalibrációja megfelelően pontos.) 
 Az egybájtos érték elosztása 100-zal, és az érték tizedes jegyeinek elkülönítése 
nem nagy művészet. Felhasználjuk a már ismert DIV AB osztó utasítást, méghozzá 
sorozatban. Először is elosztjuk a voltage változónk értékét 100-zal. Ekkor A-ban 
máris előáll a százasok értéke. A maradék ugyebár B-ben lesz. Ezt áttesszük A-ba, majd 
elosztjuk 10-zel. Ez után A-ban a tízesek értékét kapjuk meg, B-ben pedig az egyesek 
maradnak. És ennyi az egész. A százasok, tízesek és egyesek értékét el kell mentenünk 
egy-egy változóba (value100, value10 és value1), hiszen azokat el kell majd 
küldenünk a PC-nek. A számértékeket természetesen ASCII számjegy-karakterekké kell 
majd alakítanunk. És azt se felejtsük el, hogy a százasok számjegye után küldenünk kell 
egy pontot is (’.’), hogy szép legyen a formátumunk. Az egyesek után pedig még azt 
küldjük el, hogy ’ V’. Az AD-átalakítást a 31. feladat megoldásánál egyszeres 
üzemmódban fogjuk használni, az órajelosztót és az adatelérési időt pedig a lehető 
legnagyobbra vesszük, hiszen jelen esetben semmi sem sürgős… A kiválasztott AD-
csatorna a nullás lesz. Arra nagyon figyeljünk, hogy a panelon mely tüskéket kell 
használnunk! Hogy véletlenül se nyúljunk mellé, a 18.4. ábrát szánjuk útmutatónak. 
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18.4. ábra. A 0. csatorna tüskéi a hallgatói panelon (nagyítással is) 

Az AD-átalakításnál az SCONV indítóbitet fogjuk használni (lásd XXX). Ennek 1-re 
állításánál elindul az AD-átalakítás, és ez a bit csak akkor vált vissza 0-ra, ha az 
átalakítási ciklus véget ért. Így könnyedén tudunk erre várakozni a programban: 

SETB SCONV 
JB SCONV,$ 

Ha a program ezen a két soron (a kódban színessel kiemeljük) túljut, vidáman 
kibányászhatjuk a digitalizált feszültségértéket az ADCDATAH és ADCDATAL 
regiszterekből. 

A kód a soros porti kommunikáció miatt nem nevezhető rövidnek, de semmi 
csavar vagy bravúros trükk sincsen benne. A jó öreg DELAY szubrutinunkat most sem 
tüntetjük föl. A soros porti kommunikáció 
 
;**********Code43.asm********** 
voltage DATA 030h ;A feszültségérték változója. 

value100 DATA 031h ;A százasok értéke/darabszáma. 

value10 DATA 032h ;A tizesek értéke/darabszáma. 

value1 DATA 033h ;Az egyesek értéke/darabszáma. 

 
MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV ADCCON1,#10001100b 
 ;Konfiguráljuk az AD-átalakítót az ADCCON1 

 ;regiszterrel. Magyarázat: 
 ;7. bit:    1: bekapcsoljuk az átalakítót. 
 ;6. bit:    0: nem használunk külső 

 ;              referenciát. 

 ;5-4. bit: 00: a legnagyobb órajel-osztót 

 ;              használjuk (32), hogy 

 ;              biztosan legyen elég idő az 

 ;              átalakításra. 

 ;3-2. bit: 11: a lehető legtöbb időt hagyjuk 

 174 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 

 ;              az adatgyűjtéshez is. 

 ;1-2. bit: 00: nem használjuk a további 

 ;              funkciókat. 

 
next: 
SETB SCONV ;Egyszeri AD-konverziót kérünk. Az SCONV bit 

JB SCONV,$ ;mindaddig magas marad, amíg be nem  

 ;fejeződött az AD-átalakítás. Addig tehát 

 ;várakozunk. 

 
MOV A,ADCDATAH ;Kinyerjük az átalakított feszültség bináris 

ANL A,#00001111b ;értékének felső bájtjából a szükséges 

SWAP A ;biteket. 
MOV voltage,A ;Elmentjük az eddigi állást. 

 
MOV A,ADCDATAL ;Kinyerjük az ADCDATAL regiszterből a 

ANL A,#11110000b ;jelérték további 8 bitje közül a felső 

SWAP A ;4-et. 

  
ADD A,voltage ;Ehhez pedig csak hozzá kell adni 'voltage' 

 ;tartalmát, és készen is vagyunk. 

 
MOV voltage,A ;Itt már a kívánt bájtot mentjük el. 

 
MOV A,voltage ;Elosztjuk a feszültségértéket 

MOV B,#100 ;100-zal. Így előáll a százasok 

DIV AB ;száma. 

MOV value100,A ;Elmentjük a százasokat. 

 
MOV A,B ;A-ba tesszük a 100-zal való osztás 

 ;maradékát. 

MOV B,#10 ;Most 10-zel osztunk. 

DIV AB 
MOV value10,A ;A-ban az eredmény, azaz a tízesek száma. 

MOV value1,B ;B-ben a maradék, azaz az egyesek száma. 

 
MOV A,value100 ;Elküldjük a PC-nek a százasokat, 

ADD A,#030h ;de ASCII karakterként. 

CALL SENDCHAR 
 
MOV A,#'.' ;Megy utána a tizedespont. 

CALL SENDCHAR 
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MOV A,value10 ;Aztán a tízesek. 

ADD A,#030h 
CALL SENDCHAR 
  
MOV A,value1 ;Aztán az egyesek. 

ADD A,#030h 
CALL SENDCHAR 
 
MOV DPTR,#farok ;A küldeni kívánt szövegrész végének 

CALL SENDSTRING ;elküldése karakterláncként. 

  
MOV A,#100 ;1 másodpercig várakozunk, hogy ne 

CALL DELAY ;ömöljön a PC-nek túl gyorsan a mért 

 ;értékek sorozata. 

 
JMP next ;Ugrunk vissza a következő méréshez. 

 
;****************************** 

;**   A karakterlánc vége.   ** 

;****************************** 

farok:  DB   ' V',10,13,0 
 
$INCLUDE(UARTIO.ASM)  
 
A program működését most nem videóval, hanem kicsit eltérő esettanulmánnyal 
mutatjuk be. A 18.5. ábrán látható módon ceruzaelemek feszültségét méregettük, mert 
az garantáltan nem lépi túl a +2,5 V-ot. Két ceruzaelemünk volt; digitális multiméterrel 
mérve egyiknek 1,35 V, másiknak 0,83 V volt az üresjárási feszültsége. A 
mikrovezérlővel végzett mérések sorozata a 18.6. ábrán látható. A pirossal bekeretezett 
adatok a két ceruzaelemre vonatkoznak. Látható, hogy az eltérések csak 2% körüliek, 
ami pont összhangban van a tizedes tört előállításakor kapott szisztematikus eltéréssel. 
 A két, bekeretezett adatsor közötti értékek kissé zagyvának tűnnek, de azonnal 
megadjuk a magyarázatot. Ekkor cseréltük le a kezünkben lévő ceruzaelemet, és a 
mérővezetékek egyszerűen csak „lógtak a levegőben”. Ilyenkor némi véletlenszerű 
értéksorozat után a mért érték beáll a maximumra. Ez látható a 18.6. ábrán is. 
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18.5. ábra. Ceruzaelem feszültségének mérése a mikrovezérlővel 

 

18.6. ábra. Feszültségmérés a mikrovezérlővel. A soros porton a PC-nek küldött üzenetek 

Végül azt a megjegyzést kívánjuk még hozzáfűzni az alfejezetben leírtakhoz, hogy a 
pontos feszültségérték előállításához vagy megírjuk a bonyolult aritmetikai rutinokat 
assemblyben, vagy a C nyelvhez fordulunk, vagy a lebegőpontos számítást már sokkal 
inkább a PC-n végezzük el alkalmas környezetben. Lebegőpontos műveletekbe vagy 
egyéb, nehezen érthető matematikai trükkök alkalmazásába assemblyben ezen a szinten 
nem kívántunk belebonyolódni. 
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20. ALKONYKAPCSOLÓ 

Megfigyelések alapján elmondható, hogy az elektronika iránt érdeklődni kezdő 
gyerekek és tinédzserek előbb mindenáron villogókat, később akusztikus erősítőket 
akarnak építeni. Az előbbi nyilván egyszerűbb, viszont szó szerint látványosabb. 
Villogót csináltunk már éppen eleget a tankönyvben, de maradjunk még egy kicsit az 
optoelektronika területén, és készítsünk olyan alkalmazást, amely sok optoelektronikai 
kurzusban az állatorvosi ló szerepét játssza. Ez az alkalmazás az alkonykapcsoló. Meg 
lehet valósítani tranzisztoros billenőkörökkel, műveleti erősítős alapkapcsolásokkal, 
érzékelőként pedig felhasználhatunk fotoellenállást, fotodiódát és fototranzisztort. 
Válasszuk most ez utóbbit, és használjuk ki a mikrovezérlőnk nyers erejét, azaz mérjük 
az alkalmazáshoz épített áramkör valamely részén a feszültséget, majd ennek 
megfelelően kapcsoljuk be vagy ki a fényforrást. 
 A tankönyvben az a célunk, hogy mindig a lehető legegyszerűbb elektronikai 
megoldást válasszuk. Így műveleti erősítő elő sem kerül. Minden, a tankönyvben 
szereplő komolyabb alkalmazást természetesen sokkal igényesebben is meg lehetne 
tervezni, ügyelve a linearitásra, jelkorlátozásra stb., de a cél éppen a lehető 
legegyszerűbb elkészíthetőség, hogy csak egy marék alkatrészt kelljen felhasználnunk 
(és legrosszabb esetben saját zsebből megvásárolnunk). 

20.1 Besugárzásmérés fototranzisztorral 

Fototranzisztorokról sok lényeges ismeretet megtudhatunk a megfelelő elektronikai 
szakkönyvekből [2], [3], [4], [5], [6]. Itt most csupán összefoglaló jelleggel említjük 
meg főbb tulajdonságaikat ill. az alkalmazáshoz választott típus paramétereit. 
 Fototranzisztoroknál az eszköz a bázis–emitter átmeneten a besugárzás hatására 
generálódó fotoáramot erősíti föl. Úgy is tekinthetünk a fototranzisztorra, mint egy 
szokványos tranzisztorra, csak a bázisáramot a fotoáram jelenti. Éppen ezért a legtöbb 
fototranzisztor-típusnak csak az emittere és a kollektora van kivezetve. A bázist csak 
olyan típusoknál vezetik ki, amelyeket munkapont-beállításra szánnak. A besugárzás 
által generált fotoáram szinte tökéletes lineáris arányban van magával a besugárzással. 
A tranzisztorhatás pedig ezt a fotoáramot erősíti föl. Ha tehát a kollektor–emitter-ágba 
ellenállásokat kötünk, akkor az azokon eső feszültség mérésével figyelhetjük a 
fototranzisztort érő besugárzást. Ilyenkor viszont a mért feszültség már nem lesz 
lineárisan arányos a besugárzással, attól a tranzisztor jelleggörbéinek megfelelően 
kisebb-nagyobb mértékben el fog térni. 
 Meg kell jegyeznünk, hogy a katalógusok többnyire nem a besugárzás (Ee, W/m2) 
függvényében ismertetnek eszközkarakterisztikákat, hanem a megvilágítás (Ev, lx) 
függvényében. Ehhez azonban mindig illik megadni a karakterisztika felvételénél 
használt fényforrás színképét vagy a felhasznált szabványos megvilágítót (pl. CIE A). 
Igényes gyártók ezt megteszik. A két mennyiség nem ekvivalens, hiszen a detektorok 
színképi érzékenysége általában nem egyezik meg a fotometriai mennyiségek 
definíciójához szükséges láthatósági függvénnyel, azaz V(λ)-val [2]. A következő 
alkalmazáshoz mi a TEPT4400 típusú fototranzisztort választottuk, melynek színképi 
érzékenysége a 19.1. ábrán látható. (A diagram az adatlapról származik.) Az ábrát 
tanulmányozva világosnak kell lennie, hogy a fototranzisztor a teljes látható 
színképtartományban (380 nm - 780 nm) érzékeny, de a közeli infrában is! 
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19.1. ábra. A TEPT4400 típusú fototranzisztor színképi érzékenysége 

Tekintsük most a 19.2. ábrán látható, rendkívül egyszerű kis kapcsolást! A kollektor- ill. 
emitterágba kötött ellenállások azonos méretezéséből nyilvánvaló, hogy a mérendő UE 
feszültség soha nem lehet nagyobb 2,5 V-nál. Ha a mikrovezérlővel UE-t figyeljünk, 
akkor a mért érték függvényében ki-be kapcsolgathatunk egy lámpát, és már készen is 
van az alkonykapcsolónk. Az az előnyünk is meglesz, hogy nagyon tág tartományban 
szoftveresen választhatjuk meg a kapcsolási jelszint értékét. Egyéb esetekben a két 
ellenállásérték arányával játszhatunk, de akkor figyelnünk kell UE +2,5 V-os 
korlátozására! 

 

19.2. ábra. Feszültségmérés az alkonykapcsoló emitter-ellenállásán 

Építsük meg a 19.2. ábrán látható egyszerű áramkört, de hagyjuk ki belőle a 
kondenzátort! Töltsük le mikrovezérlőnkre az egyszerű AD-átalakításra megírt 
Code43-at, majd figyeljük a kijelzett feszültségadatokat! A vizsgálatot a szerző otthoni 
állólámpája alatt végezte, amelybe egy spirális kompakt fénycső volt becsavarva. 
Látható, hogy a 19.3. ábrán bemutatott jelszint elég nagy ingadozást mutat. Kérdés, 
hogy mi ennek az oka. Talán nem használható az egyszerű kis kapcsolásunk? A válasz 
az, hogy semmi baja a kapcsolásnak, az értékek azért ugrálnak ennyire, mert a kompakt 
fénycső több kilohertzes villódzását érjük tetten, amit az emberi szem már semmi esetre 
sem tud követni, az AD-átalakító viszont e szerint igen… Ennyire gyors az ADuC 842-
es AD-átalakítója! Ilyen esetekre gyógyír, ha a mérőellenállással párhuzamosan 
bekötünk egy megfelelően nagy kondenzátort, úgy 3-10 µF kapacitással. A tapasztalat 
szerint ez már elegendő. Ilyen nagy kapacitásoknál szinte kizárólag 
elektrolitkondenzátort használhatunk, de ügyeljünk annak polaritására, mert fordított 
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bekötésnél az alkatrész erősen fölmelegedhet, tönkremehet, sőt föl is robbanhat! 
(Annyira azért ez sem veszélyes, de széthasad a tokozás, és irtó büdös lesz a 
helyiségben.) A kondenzátor hatását (C = 10  µF) a 19.4. ábra szemlélteti. A 
feszültségingadozás gyakorlatilag megszűnt. 

 

19.3. ábra. Az alkonykapcsoló emitter-ellenállásán mért feszültség kompakt fénycső alatt 

 

19.4. ábra. Az alkonykapcsoló emitter-ellenállásán mért feszültség kompakt fénycső alatt, 
simítókondenzátor jelenlétében 

20.2 Az alkonykapcsoló programja 

A 19.2. ábrán látható kapcsolás és a kondenzátor szerepének tárgyalása után 
megfogalmazhatjuk a feladatot az alkonykapcsolóhoz. 
32. feladat: 

Készítsünk alkonykapcsolót, amelynél a detektor fototranzisztor, a lámpát pedig a 
mikrovezérlő valamely kimeneti bitje jelenti! (A kapcsolási jelszint meghatározása 
történhet a környezetnek megfelelően és tapasztalati úton.) [Code44, Code45] 
A feladat szövegében az áll, hogy a lámpát egy kimeneti bit fogja szimbolizálni. Ez a 2-
es porton lesz majd (P2.0), és az áramkör összeállításánál ide célszerűen egy LED-et 
fogunk kötni a hozzá tartozó ellenállással egyetemben. Ezt a bitet azután már 
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komolyabb megvalósításnál is fel tudjuk használni vezérlőjel formájában. Ehhez a 20. 
fejezetben találunk hasznos tanácsokat. 
 A kód egészen rövid lesz, az áramkör működéséhez pedig csak arra van 
szükségünk, hogy leárnyékoljuk ill. ne árnyékoljuk le a fototranzisztort. A kapcsolási 
szint megválasztása (a kódban színessel kiemelve) tapasztalati úton történt; 
előfordulhat, hogy más helyiségben, más megvilágítási körülmények között jócskán 
eltérő értéket érdemes (kell) beállítanunk. Az AD-átalakító konfigurálása és a 
regiszterek kezelése éppen úgy történik, mint a 31. feladatnál. Ennek részletes leírása ott 
megtalálható. A kódban a hiszt címkének semmi szerep nincs, ez csak viszonyítási 
pontot jelent a következő alfejezetben ismertetett Code45-höz. 

 
;**********Code44.asm********** 
MOV ADCCON1,#10001100b 
 ;Az AD-konverter konfigurálása. 

next: 
SETB SCONV ;Egyszeri AD-konverziót kérünk. Az SCONV bit 

JB SCONV,$ ;mindaddig magas marad, amíg be nem  

 ;fejeződött az AD-átalakítás. Addig tehát  

 ;várakozunk. 

 
MOV A,ADCDATAH ;Kinyerjük az átalakított feszültség bináris 

ANL A,#00001111b ;értékének felső bájtjából a szükséges 

SWAP A ;biteket. 
MOV voltage,A ;Elmentjük az eddigi állást. 

 
MOV A,ADCDATAL ;Kinyerjük az ADCDATAL regiszterből a 

ANL A,#11110000b ;jelérték további 8 bitje közül a felső 

SWAP A ;4-et. 

  
hiszt: 
ADD A,voltage ;Ehhez pedig csak hozzá kell adni 'voltage' 

 ;tartalmát, és készen is vagyunk. A-ban most 

 ;már a digitalizált feszültségérték legfelső 

 ;8 bitjét találjuk. 

 
CJNE A,#30,eval1 ;Ha A<30, akkor bekapcsoljuk a 

eval1: 
JC ledon ;világítást. Különben kikapcsoljuk. 

 
SETB P2.0 ;LED kikapcsolása. 

JMP next 
 

ledon: 
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CLR P2.0 ;LED bekapcsolása. 

JMP next 

 
A program ugyan ez egy kapcsolási szint módszerének megfelelő módon működik, de 
amikor az ember játszani kezd a működő áramkörrel, hamar rájön, hogy ez így nem 
biztos, hogy jó lesz nekünk, ugyanis ha a feszültségszint csak egy kicsit is ingadozik a 
kapcsolási érték körül, a lámpánk állandó jelleggel ki-be kapcsol. Ez a LED-re nézve 
semmiféle következményekkel nem jár, de a viselkedés még ebben az esetben sem 
nevezhető szépnek. Ha más típusú fényforrást; izzólámpát, fénycsövet stb. kívánunk az 
alkonykapcsolóval vezérelni, akkor viszont a gyakori ki-be kapcsolgatás kifejezetten 
káros lehet. Ennek kiküszöbölésére az alábbi alfejezetben találunk megoldást. 

20.3 Hiszterézis 

A műszaki tudományokban már alapszinten találkozunk a hiszterézis fogalommal. Ez 
azt jelenti, hogy adott rendszer állapotai közötti átmenet nem ugyanannál a jelszintél 
következik be egyik ill. a másik irányban. A további magyarázathoz tekintsük az 
19.5. ábrát! Ezen egy kétállapotú rendszer átmeneteihez tartozó hiszterézist 
szemléltetjük. 

 

19.5. ábra. Hiszterézis kétállapotú rendszerben 

A rendszernek két állapota van: S1 és S2. Az S1 állapotból az S2 állapotba való átmenet 
az L mennyiség növekedésekor L2 szintnél következik be, a fordított irányú állapotváltás 
viszont L1 szintnél. Ezzel kiküszöbölődik az a jelenség, hogy a rendszer a két állapot 
között vergődjön, amikor is az állapotok közötti váltás mindkét irányban ugyanannál a 
jelszintél következik be. Az L2 – L1 különbséget a hiszterézis szélességének nevezzük. 

 Code44 minimális módosításával hiszterézist valósíthatunk meg a programmal. 
A betoldást tartalmazó részt maradéktalanul közzétesszük, a kódot azonban csak attól a 
sortól kezdve listázzuk, ahová a hiszt címkét helyeztük. A hiszterézist jelentő 
jelszintekre ugyanaz érvényes, mint amit az előző alfejezetben is leírtunk; tapasztalati 
úton határoztuk meg őket, és más környezetben más értékekre lehet (és nagy 
valószínűséggel lesz is) szükség. 
 
;**********Code45.asm********** 
hiszt: 
ADD A,voltage ;A-ban most már a digitalizált 
 ;feszültségérték legfelső 8 bitjét találjuk. 
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CJNE A,#20,eval1 ;Ha A < 20, akkor bekapcsoljuk a 

eval1: 
JC ledon ;világítást. 

 
CJNE A,#40,eval2 ;Ha A >= 40, akkor kikapcsoljuk a 

eval2: 
JNC ledoff ;világítást. 

 
JMP next ;Ugrás vissza mérni. 

 
ledon: 
CLR P2.0 ;LED bekapcsolása. 

JMP next ;Ugrás vissza mérni. 

 
ledoff: 
SETB P2.0 ;LED kikapcsolása. 

JMP next ;Ugrás vissza mérni. 

 
Az áramkörünk ezzel a programmal már szebben működik, a hiszterézis áldásos hatása 
jól megfigyelhető, az állapotok közötti vergődés megszűnik. (Lásd az alkalmazáshoz 
tartozó videót!) 
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21. TTL IC-K ÉS TRANZISZTOROK A PORTOKON 

Amennyiben valaki középiskolai vagy egyetemi tanulmányai, esetleg elektronikai 
hobbitevékenysége során foglalkozott logikai áramkörökkel, valószínűleg ismeri a 
Texas TTL receptkönyvét [7]. Ha nem, akkor tiszta szívvel ajánljuk, mert nagyszerű 
munka. (Antikváriumokban és internetes piactereken még beszerezhető. A szerző is ez 
utóbbi módon tett szert rá.) Nos, akár így, akár úgy áll a helyzet, a mikrovezérlőhöz 
előbb-utóbb nem csak LED-ekből és fototranzisztorokból álló áramköröket szeretnénk 
csatlakoztatni, hanem ezeknél sokkal komolyabbakat is; természetesen akár nagyobb 
teljesítménnyel. Ilyenkor közbülső fokozatokra, meghajtófokozatokra lesz szükségünk. 
Ezek a fokozatok jelenthetnek erre a célra tervezett TTL IC-ket és kapcsolóüzemben 
működtetett tranzisztorokat, esetleg Darlington-kapcsolásokat, optocsatolókat vagy 
reléket. 
 Ebben a fejezetben elsősorban arra szeretnénk rámutatni, hogy az eddig csupán 
LED-ek meghajtására használt P0-s és P2-es portok között van egy igen lényeges 
különbség. Azt is még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy aktív kimenetként 
egyiket sem érdemes használnunk! A portok lábait földre gond nélkül húzhatjuk 
szoftveresen, abból nem lesz baj. Ilyenkor jóformán csak a tápellátás (soros port) 
terhelhetősége szab korlátot az áramerősségnek. 150-200 mA körüli áramerősség esetén 
már érdemes külső tápegységet használnunk. A későbbiekben erre is látunk majd példát. 
Szeretnénk továbbá visszanyúlni a tranzisztorokhoz is, és megmutatni, hogy milyen 
egyszerűen lehet velük külső egységeket kapcsolgatni. 

21.1 A felhúzó-ellenállások szerepe 

A tankönyvben LED-eket (természetesen az előtét-ellenállásokat is mindig ide kell 
érteni) kapcsolgattunk mind a P0-s, mind a P2-es port bitjeivel. Ilyenkor a LED akkor 
világított, ha a portok megfelelő lábát földre húztuk, azaz a LED katódja nézett a port 
megfelelő lába felé. Használjuk most a portokat arra, hogy TTL IC-knek adunk velük 
bemeneti jelszinteket! (Ki fog derülni, hogy még a TTL IC-k bemenetei között is akad 
különbség.) A példákban ismét csak LED-ekkel fogjuk jelezni az adott meghajtófokozat 
működését, de innentől már bátran merészkedhetünk tovább is, kijjebb is… 
33. feladat: 

Kapcsolgassunk egy LED-et az SN74541-es vonalmeghajtón keresztül! Használjuk 
ehhez a mikrovezérlő két gombját! [Code46] 
A választás azért esett pont erre az IC-re, mert ennek nem open collector-os kimenetei 
vannak, hanem a kimenetei aktív kimenetként használhatók. Akár egy hétszegmenses 
kijelzőt is meghajthatunk velük, de úgy, hogy ezek adják a kijelzőnek az áramot! Az 
ADuC 842-es P0-s és P2-es portjával és az IC bemeneteivel kapcsolatban irtó fontos 
tanulsággal fogunk szembesülni. Először is tekintsük az 20.1. ábrán látható áramkört! 
 A TI74LS541-es IC tulajdonképpen 8 puffert vagy más néven vonalmeghajtót 
tartalmaz. Mi most ezek közül egyetlen egyet fogunk használni. A LED-nek az IC Y1-
es kimenete ad áramot, amennyiben az A1-es bemenetnek magas logikai jelszintet 
adunk. 
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20.1. ábra. Vonalmeghajtó használata a P2-es port bitjeivel 

Mivel most az áramkör a lényeges, a kódot nagyon rövidre írtuk. Az 1. gombbal 
bekapcsoljuk, a 2. gombbal kikapcsoljuk a LED-et. Most nem inverz logikáról van szó, 
így a kimeneti bit magasra állítása jelenti a LED bekapcsolását. A kódban egyszerre 
kezeljük a P2.0-s és a P0.0-s biteket, hogy ugyanazt a kódot használhassuk a 
következőkben bemutatandó elemzésekhez. 
 
;**********Code46.asm********** 
ORG 0060h ;A program helye a memóriában. 

 
but1 BIT P3.2 ;Elnevezzük az 1. gomb bitjét. 

but2 BIT P3.3 ;Elnevezzük a 2. gomb bitjét. 

 
out2 BIT P2.0 ;Az 'out2' bit definiálása. 

out0 BIT P0.0 ;Az 'out0' bit definiálása. 

 
MAIN: 
CLR out2 ;A kimeneti bitek törlése. 

CLR out0 
wait: 
JNB but1,egy ;Ugrunk, ha az 1. gomb le van nyomva. 

JNB but2,nulla ;Ugrunk, ha a 2. gomb le van nyomva. 

JMP wait ;Újra gombnyomásra várunk. 

 
nulla: 
CLR out2 ;A kimeneti bitek törlése. 

CLR out0 
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JMP wait 
 

egy: 
SETB out2 ;A kimeneti bitek felállítása. 

SETB out0 
JMP wait 

 
Amennyiben az 20.1. ábrán látható módon a vonalmeghajtó A1-es bemenetét a P2.0-s 
lábra kötjük, a mikrovezérlő gombjaival egészséges módon kapcsolgatható a LED. Most 
jön a meglepetés! Kössük át az A1-es bemenetet a P0.0-s lábra! Azt fogjuk tapasztalni, 
hogy hiába nyomogatjuk a gombokat, a LED bizony meg se nyekken (nem világít). És 
most érkeztünk el a két port közötti igen lényeges különbséghez. Ez a különbség az, 
hogy a P2-es port tartalmaz felhúzó-ellenállásokat, a P0-s viszont nem! Ez utóbbinak a 
kimenete stabil magas jelszint helyett lebeg, ami nem teszi lehetővé a 74541-es IC 
bemenetének magas jelszintre húzását. Erre van gyógyír; használjunk külső felhúzó-
ellenállást, ha már a portba nincsen gyárilag beépítve, lásd 20.2. ábra. A felhúzó-
ellenállások értéke 10 kΩ körüli legyen; ezzel messze 1 mA alatt maradunk, és nem 
lépjük át a port terhelhetőségét. Baj természetesen akkor sem történik, ha P2-es port 
lábaira is felhúzó-ellenállásokat kötünk, de erre a belső felhúzó-ellenállások miatt nincs 
szükség. 
 Ha P0.0-s lábra az 20.2. ábrán látható módon rákötjük a felhúzó-ellenállást 
(legyen ez most 10 kΩ-os), a LED-ünk ismét egészségesen kapcsolgatható a 
gombokkal. A felhúzó-ellenállás működése a következő: amennyiben a P0.0-s lábat 
földre húzzuk, földpotenciálra kerül a vonalmeghajtó A1-es bemenete is, a port lábán 
pedig 0,5 mA folyik keresztül. Amennyiben a P0.0-s láb jelszintjét magasra állítjuk, 
nem lebegni fog, hanem az ellenálláson keresztül kiül stabil +5 V potenciálra. És ez a 
szint jelenik meg a vonalmeghajtó A1-es bementén is. 

 

20.2. ábra. Vonalmeghajtó használata felhúzó-ellenállással a port lábán 
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Érdekes módon nem mindegyik, 74-es sorozatú IC bemenetének ilyen a kialakítása, 
mint a fent bemutatotté. Ha vonalmeghajtónak a 7406-os vagy 7407-es IC-t használtuk 
volna, akkor azok vezérlése felhúzó-ellenállás használata nélkül is ment volna a P0-s 
portról. Ennek okának tárgyalása azonban már túlmutat e tankönyv keretein. A tanulság 
az, hogy tájékozódjuk a használni kívánt vonalmeghajtók bemeneteiről, és ha kell, 
bátran használjunk felhúzó-ellenállásokat! 

21.2 Tranzisztorok mint kapcsolók 

Külső áramkörök egyes részeinek meghajtásához tranzisztorokat is alkalmazhatunk. Az 
előző alfejezetben közreadott Code46-ot felhasználva egy-egy példát mutatunk be npn- 
ill. pnp-tranzisztor mint kapcsolóelem használatára. Mindkét port esetén. 

Tekintsük az 20.3. ábrát! Legyen most U = +5 V. Ez egyáltalán nem kellene, hogy 
így legyen, hiszen akár más feszültségértékű tápellátást is használhatnánk az 
áramkörhöz, +12 V-ot, +24 V-ot stb., de az egyszerűség kedvéért most ez is legyen 
+5 V. Legyen a bázisellenállás értéke a tranzisztor erősítési tényezőjének megfelelően 
(A ≈ 300) most R = 10 kΩ. (RD értéke lehet bármi, amit egy LED-hez adott U feszültség 
esetén használhatunk.) Ekkor, ha P2.0 magas jelszinten van (+5 V), akkor a tranzisztor 
teljesen kivezérlődik, így világítani fog a LED. Ha P2.0-t földpotenciálra húzzuk, akkor 
a tranzisztor lezár, és a LED kialszik. 

 

20.3. ábra. Npn-tranzisztor mint kapcsolóelem vezérlése a P2-es portról 

Az 20.3. ábrán látható áramkör a P0.0 láb használatával ebben az esetben sem működik. 
Ennek megint csak a port lába jelszintjének lebegése az oka. Felhúzó-ellenállás ügyes 
alkalmazásával azonban ezen a helyzeten is segíthetünk. Figyeljük meg az 20.4. ábrán 
látható áramkört! Amennyiben U = +5 V, R1 és R2 értékét választhatjuk R/2-nek, azaz 
jelen esetben 5 kΩ-nak (5,6  kΩ esetén sem lesz ám semmi különbség a 
végeredményben). Ebben az esetben a P0.0-s láb már úgy tudja vezérelni a tranzisztort, 
ahogy azt az elején elterveztük. Ha U értéke nagyobb +5 V-nál, akkor R1 és R2 
értékének meghatározása csak nagyon kevéssel igényel több figyelmességet. 
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20.4. ábra. Npn-tranzisztor mint kapcsolóelem vezérlése a P0-s portról, felhúzó-ellenállással 

Ha pnp-tranzisztort akarunk használni, akkor vessünk egy pillantást az 20.5. ábrára! 
Ebben esetben nem lesz szükségünk felhúzó-ellenállásra még akkor sem, ha a P0-s 
portot használjuk a vezérlésre! Viszont most az U feszültség már nem lehet akármilyen 
nagy, hiszen ha az csak egy kicsivel is nagyobb 5 V-nál, akkor a tranzisztor 
mindenképpen kinyit, így elveszíti kapcsoló jellegét. Ha azonban U = +5 V ebben az 
esetben is, akkor azért előnyös pnp-tranzisztor választása, mert semmikor sem kell 
felhúzóellenállást használnunk. Mivel pnp-tranzisztort használunk, az akkor nyit ki, ha a 
vezérlésére használt portlábat földre húzzuk, és akkor zár le, amikor a vezérlőláb 
jelszintje magas (+5 V). 

 

20.5. ábra. Pnp-tranzisztor mint kapcsolóelem vezérlése 

A BC182-es és BC212-es univerzális jelerősítő-tranzisztorok kollektorárama folytonos 
üzemmódban 100 mA lehet. Ha ennél is nagyobb áramú eszközt kívánunk használni, 
akkor már valóban indokolt a többfokozatú meghajtás, melyre tankönyvi példa szokott 
lenni a Darlington-kapcsolás [4], [5], [6] . És ahogy már írtuk, 100-200 mA 
áramfelvétel esetén már külső tápot használjunk, hogy ne terheljük túl az USB-portot!!! 
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22. HŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS 

Hiszterézises alkonykapcsolót már készítettünk a 19. fejezetben. Már az az alkalmazás 
is olyan volt, ami a gyakorlatban is minden további nélkül hasznosítható; tehát már nem 
tankönyvízű gyermeteg példáról volt szó. Most nézzünk egy másik olyan alkalmazást, 
amelyre szintén sokszor lehet igény a gyakorlatban; ez pedig a hőmérséklet-mérés. 
Ezúttal nyilván valamilyen hőmérséklet-szenzorra lesz szükségünk. 

22.1 Termisztorok 

Hőmérséklet érzékelésére számtalan féle szenzort vásárolhatunk. Az alkatrész ára sok 
pramétertől függ, elsődlegesen a pontosságtól és a linearitástól. Szeretnénk hűek 
maradni a tankönyvben megfogalmazott elveinkhez, így a legegyszerűbb, legolcsóbb 
megoldást választjuk, azaz nem precíziós eszközt, de még csak nem is Pt100-ast fogunk 
használni, hanem egy nagyon egyszerű kis termisztort. A termisztorok 
hőmérsékletfüggő ellenállásnak tekinthetők. Vannak közöttük pozitív ill. negatív 
hőfoktényezőjű típusok. Az előbbi azt jelenti, hogy a hőmérséklet növekedésével 
növekszik az eszköz ellenállása, míg az utóbbinál ez pont fordítva van. 
 Hőmérsékletmérésre mi a KTY81-120 termisztort választottuk. Az eszköz olcsó, 
könnyen beszerezhető, pozitív hőfoktényezőjű, viszont karakterisztikája nem 
tökéletesen lineáris, lásd 21.1. ábra. No de semmi baj, ebből még talán tőkét is 
kovácsolhatunk, ha ügyesek vagyunk… 

 

21.1. ábra. A KTY81-120 típusú termisztor hőmérséklet-ellenállás karakterisztikája 

Az eszköz karakterisztikáját az adatlap 10 Celsius-fokonként tartalmazza, hellyel-közzel 
5 fokonként. Ez az adatsor így eléggé hézagos, ezért interpolációt hajtunk végre rajta. A 
harmadfokú természetes spline-interpolációt választjuk, melynél az alappontrendszert a 
10-zel osztható hőmérsékletértékek jelentik, hogy az interpolációnál a nagyon 
kényelmesen megoldható ekvidisztáns esetet kapjuk. Ekkor ugyan éppen a különleges 
jelentőségű, 25 °C-hoz tartozó értéket hagyjuk ki (elvileg pont itt 1 000 Ω a termisztor 
ellenállása), de látni fogjuk, hogy ezzel hibát gyakorlatilag nem vétünk. Az interpolált 
karakterisztikát az 21.2. ábra mutatja. Az interpolációs függvény a T = 25 °C helyen 
1 000,11 Ω-ot vesz föl, ami az 1 000 Ω-hoz képest csak 0,011 %-os eltérést jelent. 
Mivel maga az adatlap 2 %-os toleranciasávot ad meg az ellenállásértékekhez, ekkora 
kis hibával egyáltalán nem kell foglalkoznunk. 
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21.2. ábra. A KTY81-120 típusú termisztor interpolált hőmérséklet-ellenállás karakterisztikája 

Itt álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy tudjuk-e korrigálni a 
karakterisztikát, ha az esetleg arra szorulna! Multiméterrel rámérve a szerző asztalán 
órák óta pihenő termisztorra 990 Ω-os ellenállás-érték volt mérhető. 22 °C-os 
hőmérsékletet feltételezve az interpolációs függvény ehhez az értékhez 976,5 Ω-ot ad. A 
két érték hányadosa 990/976,5 ≈ 1,0138; így ezzel az értékkel szorozhatjuk a teljes 
interpolációs függvényt a nagyobb pontosság érdekében. Az 1,0138 hányadost 
kalibrációs együtthatónak nevezzük. 
 A termisztoron átfolyó áram erősségét a gyakorlati alkalmazások során célszerű 1-
2 mA alatt tartani. Ha nem akarunk áramgenerátort készíteni, ez megoldható úgy, hogy 
a termisztorral sorosan kötünk egy másik ellenállást, a hőmérséklet megállapításához 
pedig a termisztoron eső feszültséget mérjük, lásd alábbi ábra. 

 

21.3. ábra. A termisztor soros kapcsolásban 

A soros ellenállás-párra fölírt feszültségosztó szerint 
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Válasszuk az U feszültséget 4,9 V-nak. (A szerző öreg asztali számítógépén ennyit 
tudott nyújtani az USB port.) Tegyük fel továbbá, hogy a 0 °C - 60 °C tartományban 
kell hőmérsékletet mérnünk. Kíváncsiságból vizsgáljuk meg, hogy hogyan fog kinézni a 
hőmérséklet-termisztorfeszültség karakterisztika, ha az RS ellenállás értékét egyszer 
500 Ω-nak (21.4. ábra), másszor 10 kΩ-nak (21.5. ábra) vesszük. Szabad szemmel is 
látható, hogy egyik karakterisztika sem tökéletesen lineáris, ill. hogy az egyik konkáv, a 
másik konvex függvény. Az egyébként is problémát jelentene, hogy RS = 500 Ω esetén 
a termisztor feszültsége jócskán 2,5 V fölött van, így a mikrovezérlő AD-átalakítóját 
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nem is használhatnánk további jelkondicionálás nélkül. 

 

21.4. ábra. A hőmérséklet-termisztorfeszültség karakterisztika 500 Ω-os soros ellenállással 

 

21.5. ábra. A hőmérséklet-termisztorfeszültség karakterisztika 10 kΩ-os soros ellenállással 

Próbáljuk most RS értékét megválasztani úgy, hogy a függvény a sárgával jelölt darabja 
a lehető legnagyobb mértékben megközelítse a lineáris alakot! További részletezés 
nélkül ehhez jó ötletnek tűnik, ha a karakterisztika első deriváltját numerikusan 
kiszámoljuk, azaz véges differenciákkal közelítjük. Ha most ezeknek a 
differenciaértékeknek vesszük a szórását, akkor az jól kifejezi a lineáris alaktól való 
globális eltérést. Mindezt persze csak akkor, ha ezt a szórásértéket elosztjuk a 
differenciaértékek átlagával, ugyanis így tesszük invariánssá az ily módon felépített 
célfüggvényünket a függvény amplitúdójával szemben. Numerikus szélsőérték-keresést 
alkalmazva RS értékére 2 385 Ω adódik optimumként. Ennek esetét mutatja a 21.6. ábra. 
Az optimummal még a feszültségértékre nézve is szerencsénk van; a termisztor 
feszültsége az előirányzott hőmérséklet-tartományban bőven 2,5 V alatt marad. A 
sárgával jelölt függvénydarab gyakorlatilag lineárisnak tekinthető. 

Amennyiben a sárgával rajzolt függvénydarabot lineáris függvénnyel akarjuk 
helyettesíteni, meg kell határoznunk annak meredekségét (m) és függőleges eltolását (b) 
az 

( ) bmxxf +=  

összefüggéshez. Az m meredekséget képezhetjük úgy, hogy vesszük a numerikusan 
számolt differenciaértékek átlagát, b-nek pedig egyszerűen a 0 °C-nál fölvett értéket 
tekintjük. A 21.6. ábrán látható vékony fekete szakasz ezt a lineáris függvényt mutatja. 
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21.6. ábra. A hőmérséklet-termisztorfeszültség karakterisztika az optimális 2 385 Ω-os soros 
ellenállással és a lineáris függvénnyel 

Az olvasót megnyugtatjuk: semmilyen fontos számításról nem maradt le; az 
alfejezetben tárgyalt összes számítási részlet megtalálható a KTY81-120.xls fájlban, 
azzal mindent reprodukálni tud. 

22.2 Hőmérő 

Az előző alfejezetben elég részletesen foglalkoztunk a termisztor karakterisztikáival, így 
végre megfogalmazhatunk egy hőmérséklet-mérési feladatot. 
34. feladat: 

Mérjük a mikrovezérlővel 0,2 °C felbontással a szobánk hőmérsékletét a 20 °C - 30 °C 
tartományban! A mért hőmérséklet-értéket küldjük el a soros porton a PC-nek. A 
tartományon kívüli hőmérséklethez külön üzenetet küldjünk! [Code47] 

Az előző alfejezetben is hivatkozott KTY81-120.xls fájlban meghatároztuk, hogy az 
U = 4,9 V feszültség és az optimális RS = 2 385 Ω mellett mekkora termisztorfeszültség 
tartozik adott hőmérséklethez. A feszültségértékekhez könnyen meghatározhatjuk a 

digitális átalakítás értékeit a ( ) 0954
5,2

⋅= TRU
D  formulával. Az előírt hőmérséklet-

tartomány elejét és végét mutatja a XXXI, feszültségértékkel, AD-értékkel egyetemben. 
Ez utóbbit decimálisan és hexadecimálisan is. 
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XXXI. TÁBLÁZAT:A HŐMÉRSÉKLET- ÉS FESZÜLTÉSGÉRTÉKEK TÁBLÁZATA. 

T, °C UR(T), V D, dec D, hex 
20,0 1,4215 2328 918 
20,2 1,4231 2331 91B 
20,4 1,4247 2334 91E 
20,6 1,4263 2336 920 
20,8 1,4279 2339 923 

… … … … 
29,2 1,4955 2450 992 
29,4 1,4971 2452 994 
29,6 1,4987 2455 997 
29,8 1,5003 2457 999 
30,0 1,5019 2460 99C 

 
Ha szemügyre vesszük a XXXI utolsó oszlopában lévő értékeket, akkor föl kell tűnnie 
annak a ténynek, hogy valamennyi hexadecimális szám első számjegye 9-es. Ez most 
óriási ajándék nekünk az AD-átalakításnál, ugyanis a 12 bitből csak az alsó 8-ra lesz 
szükségünk. Tizenhatos számrendszerben ugyanis egy számjegy 4 bitet igényel, ha 
átírjuk kettes számrendszerbe. Ha tehát tizenhatos számrendszerben fölírt háromjegyű 
számok helyett csak kétjegyűekre lesz szükségünk, akkor az mindig csak 8 bitet igényel 
kettes számrendszerben. Ez pedig azt jelenti, hogy egy az egyben használhatjuk az AD-
átalakító ADCDATAL regiszterét, és hogy az ADCDATAH regiszterre nem is lesz 
szükségünk, hiszen abban az átalakított érték felső 4 bitje van (vö. 18.1. ábra). 
 A tapasztalat azt mutatja, hogy az AD-átalakítás során kapott 12-bites érték alsó 
egy-két bitje még nagyon stabil feszültség mellett is eléggé ingadozhat. Ennek 
következtében a kijelzett hőmérséklet-érték is kisebb-nagyobb ingadozást mutat, lásd 
21.7. ábra. Ezen oknál fogva nem egy-egy mérés eredménye alapján érdemes kiíratnunk 
a hőmérsékletet, hanem több mérés értéket lenne jó átlagolnunk. 
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21.7. ábra. Egyedi hőmérséklet-értékek átlagolás nélkül 

Az átlagoláshoz többnyire már lebegőpontos műveletekre lenne szükségünk, aminek 
megírása assemblyben nem éppen leányálom. Megtehetjük, hogy C fordítóért sikoltunk, 
de inkább gondolkodjunk egy kicsit! Ha az ADCDATAL regiszterből kiemelt értéket nem 
egyedileg, elszigetelten kezeljük, hanem további változók bevezetésével több ilyet 
összeadunk, majd a végén az összeget a mérések darabszámával elosztjuk, akkor 
megvalósíthatjuk az átlagolást. Ehhez használjunk egy kétbájtos változót, melynek lesz 
ugyebár egy felső bájtja (datah) és egy alsó bájtja (datal)! E két változó által 
reprezentált 16-bites értéket nullázzuk le, majd adjuk hozzá a független mérések 8-
bájtos értékeit, de nagyon lényeges, hogy a hozzáadások darabszáma kettő hatványa 
legyen. Ennek a követelmények a magyarázatára hamarosan fény derül. Adjunk össze 
például 32 mérési értéket! Amikor a kétbájtos regiszterünk alsó bájtjához hozzáadjuk az 
aktuálisan mért 8-bites értéket, akkor mindig lehet átvitel. A felső bájthoz adjunk hozzá 
nullát, plusz az átvitelt! Menet közben mentsük mindig el a módosult alsó ill. felső 
bájtot, így az eljárás végére kapunk egy 16-bites értéket, amely 32 db 8-bites mérési 
adat összegét hordozza. Assemblyben mindez így fest: 
MOV datal,#0 ;Nullázzuk a datah/datal 
MOV datah,#0 ;regiszterpárt. 

MOV R4,#32 ;32-ször mérünk, ebből képezzük az átlagot. 

measure: 
SETB SCONV ;Egyszeri AD-konverziót 

JB SCONV,$ ;kérünk. 
MOV jel,ADCDATAL ;Kiolvassuk az ADCDATAL regisztert. 

MOV A,datal ;Hozzáadjuk 'datal'-hez az aktuális 

ADD A,jel ;kiolvasott értéket. 

MOV datal,A ;Elmentjük a kapott alsó bájtot. 

MOV A,datah ;Az átviteli bittel együtt 0-t adunk 
ADDC A,#0 ;’datah’-hoz. 

MOV datah,A ;Elmentjük a kapott felső bájtot. 

DJNZ R4,measure ;Folytatjuk a mérést. 

A fenti kódrészlet tehát 32 mérési adatot ad össze, az eredmény pedig a 16-bitesnek 
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tekintendő datah/datal regiszterpárban van. Most jön a kettő hatványára 
megfogalmazott igény magyarázata. A datah/datal regiszterpár értékét el kellene 
osztanunk 32-vel. Szedjük elő mindazt, amit a kettes számrendszerről tudunk! Ha egy 
akárhánybites értéket egy bittel balra léptetünk, az üres helyre pedig nullát írunk, akkor 
kettővel szorozzuk a számértéket. Ha egy bittel jobbra léptetünk, akkor kettővel osztunk 
és egyúttal képezzük az egész részt. Ha két bittel léptetünk jobbra, akkor 4-gyel osztunk 
és képezzük az egész részt. Így aztán, mivel 32 = 25, ezért a két regiszter tartalmát 
együttesen 5 bittel kell jobbra léptetnünk. 
 Vegyünk egy példát a fent leírt léptetésre, de az egyszerűség kedvéért most csak 
4 db 8-bites számot adunk össze (és így majd két bittel léptetünk jobbra). Ezek 
decimális értéke legyen rendre 77, 76, 79, 81; így az összegük 313. Az összegzést kettes 
számrendszerben így szemléltetjük: 
    01001101 
    01001100 
    01001111 
  + 01010001 
  ---------- 
   100111001 
Az eredmény már két bájtot igényel. Egymás mellett, eltérő színnel feltüntetve az 
eredmény felső és alsó bájtját ezt kapjuk: 

   datah/datal 

00000001 00111001 

Ha most két bittel jobbra léptetjük a regiszterpár együttes értékét, akkor ezt kapjuk: 
   datah/datal     hulladék 

xx000000 01001110    01 

A fenti műveletnél a két „x” azt akarja szimbolizálni, hogy teljesen mindegy, milyen 
bitek jönnek be oda balról, hiszen a felső bájtra nem lesz a továbbiakban szükségünk. A 
„hulladék” szó pedig arra utal, hogy az alsó bájtból két bitet elveszítünk, de emiatt ne 
keseregjünk, hiszen ez jelenti az egész rész képzését. Ami most az alsó bájtban előállt, 
az 01001110 binárisan, ami decimálisan 78. Ha pedig elosztjuk a négy eredeti szám 
összegét 4-gyel, akkor 313/4 = 78,25-öt kapunk, aminek egész része 78. Imígyen 
assemblyben tudtunk egyfajta átlagolást végezni, és most már érthető, hogy miért volt 
fontos, hogy az átlagolni kívánt adatok darabszáma kettő hatványa legyen. 

A léptetési művelethez azokat a bitforgató utasításokat használjuk, amelyek C-n 
keresztül léptetnek. Így tudjuk megoldani azt, hogy a felső bájtból jobbra kinyomott bit 
megőrződjék C-ben, majd onnan beszippanthassuk balról az alsó bájtba. Ez 
assemblyben nem is olyan bonyolult: 
MOV R4,#5 ;5-ször léptetünk jobbra. 

leptet: 
MOV A,datah ;A-ba töltjük a felső bájtot.  
RRC A ;Jobbra forgatjuk. Így legalsó bitje 

 ;C-be kerül. Hogy mi lép be balról, az 

 ;érdektelen. 

MOV datah,A ;A módosult felső bájtot elmentjük.  

 195 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
MOV A,datal ;A-ba töltjük az alsó bájtot. 

RRC A ;Jobbra forgatjuk ezt is. Balról belép 

 ;a C-ben álló bit. Jobbra távozik a 

 ;fölöslegessé vált legalsó bit. C-be 

 ;lép, de ennek már nincs jelentősége. 

MOV datal,A ;A módosult alsó bájtot elmentjük. 

DJNZ R4,leptet ;Folytatódik a léptetés ciklusa. 
A 21.8. ábra az átlagolás kellemes hatását a mutatja. Az itt látottakat érdemes 
összehasonlítani a 21.7. ábrával. 

 

21.8. ábra. Hőmérséklet-értékek átlagolással 

A 34. feladat megoldásához még egy nagyon fontos momentumot tisztáznunk kell. Az 
átlagolást ugyan megúsztuk lebegőpontos műveletek nélkül, de a hőmérséklet-értékek 
kiszámítását a mért feszültségből máshogy már nem tudnánk megoldani. Ez akkor van 
így, ha számolni akarjuk a hőmérséklet-értékeket. Ha azonban más megoldást 
választunk, akkor nem lesz szükségünk számításokra. Ez a „más megoldás” az ún. look-
up table használata. A look-up table olyan táblázatot jelent, amelyben minden tételesen 
benne van, amire csak szükségünk lehet. Look-up table-t használni assemblyben 
egyébként nem is akkora „égés”, mint amekkorának elsőre hinnénk. Sokszor meg lehet 
velük kerülni bonyolult számításokat, melyeket assemblyben gyötrelmes lenne megírni. 
Majdnem olyan ez, mint a klasszikus értelemben vett függvénytáblázat. Ha 
visszatekintünk a XXXIra, akkor könnyű meggondolni, hogy a feladat megoldására 
alkalmazott új táblázatban csak a kétjegyűre csupaszított hexadecimális számokra 
(hiszen a harmadik jegy mindig 9 lenne) és a hőmérséklet szöveges értékére lesz 
szükségünk. Valahogy ilyenformán: 

DB  018h,'20.0',0 
DB  01Bh,'20.2',0 
DB  01Eh,'20.4',0 
DB  020h,'20.6',0 
DB  023h,'20.8',0 
DB  ... 
DB  ... 
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Az adatbájtokként megadott adathalmaz alkotja a programhoz szükséges look-up table-
t. Valamely sor első eleme, első bájtja a felismerendő, lecsupaszított feszültségérték 
(lásd XXXI, 4. oszlop). Ez után minden sorban további 5 bájt következik. 4 bájtból áll 
az első elemhez tartozó szöveges hőmérséklet-érték, az ötödik bájt pedig a 
karakterláncot lezáró 0. Ezek után semmi másra nincs szükségünk, mint az előálló 
átlagolt mérési adatot megkeresni a táblázatban, majd kijelezni a hozzá tartozó 
hőmérséklet-értéket. Hogy meglepetés ne érjen bennünket, célszerű megvizsgálnunk, 
hogy az átlagolt érték egyáltalán szerepel-e a táblázatban. Vagyis ha túl alacsony vagy 
túl magas a hőmérséklet, akkor azt külön kell jeleznünk. Ha ez nem áll fenn, akkor 
kereshetünk a táblázatban. A keresés kód-indirekt címzéssel történik és az átlagolt 
mérési adat ill. a táblázat soraiban szereplő első elemek összehasonlításával. Ha 
valamely sorban az első elem értéke nagyobb vagy egyenlő az átlagolt mérési adattal, 
akkor az abban a sorban szereplő értéket jelezzük ki. Mivel a táblázat sorai rendezettek 
az első elemre nézve, mindig egyértelműen megtaláljuk a helyes hőmérséklet-értéket. 
Ehhez persze szükség van a táblázatba foglaltakon kívül eső hőmérséklet felismerésére 
és külön kezelésére. 
 Az adatmutató kezelése most különös figyelmet igényel. Tegyük fel, hogy ez most 
a táblázat valamely sorának első elemére mutat. Ezt az elemet onnét ezek szerint gond 
nélkül kiolvashatjuk kód-indirekt címzéssel. Amennyiben ezt az értéket kerestük, 1-gyel 
megnöveljük az adatmutató értékét, amely így a megfelelő hőmérséklet-értékre mint 
szövegdarabra mutat, majd meghívhatjuk a szövegküldő szubrutint. A következő sor 
első eleméhez azonban nem 1-gyel, hanem 6-tal kell megnövelnünk az adatmutató 
értékét, hiszen 5 bájtot kell átugranunk (a hőmérséklet-értéket és a szövegzáró nullát). 
 A 34. feladat megoldását jelentő kód már nem lesz rövid, de még mindig nem kell 
megijednünk tőle. A jó öreg DELAY szubrutint most is kihagyjuk a tankönyvbe beemelt 
részből. A soros porti kommunikáció és az AD-átalakító konfigurálása úgy történik, 
mint a korábbi alkalmazásokban, ezért azokat már nem magyarázzuk. A look-up table-
nek a helytakarékosság végett csak kis részletét közöljük. A kód teljes egészében és 
részletes magyarázatokkal egyetemben megtalálható a kódkönyvtárban. 
 A tankönyv ezen pontján a 8051/8052-es processzormagoknak már majdnem az 
összes gépi utasítását ismerjük. Az egyik, ami még hiányzik, a következő: 

CLR A 
Ez ekvivalens a 

MOV A,#0 

utasítással, csak fele olyan hosszú (egybájtos) és fele annyi órajelciklust (egyet) igényel. 
A mnemonikot már értjük, hiszen ilyennel a bitműveletek utasításainál már 
találkoztunk, és pontosan ugyanazt jelenti (Clear – töröl). Ez az új utasítást a 
demonstráció kedvéért felbukkan a kódban is. 
 
;**********Code47.asm********** 
jel DATA 030h ;A feszültségérték változója. 

datah DATA 031h ;Az összeg változójának felső bájtja. 

datal DATA 032h ;Az összeg változójának alsó bájtja. 

korr EQU 12 ;A korrekciós érték. Tapasztalai úton 

 ;határozható meg. 
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MAIN: 
MOV SCON,#01010010b ;Az UART-kommunikáció beállítása. 
MOV T3CON,#083h ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

MOV T3FD,#02Dh ;A kommunikáció sebessége 9600 Baud lesz. 

 
MOV ADCCON1,#10001100b 
 ;Konfiguráljuk az AD-átalakítót 

next: 
MOV datah,#0 ;Nullázzuk az átlagolás változójának 

MOV datal,#0 ;mindkét bájtját. 

 
MOV R4,#32 ;Ennyiszer mérünk, ebből képezzük az 

 ;átlagot. 

measure: 
SETB SCONV ;Egyszeri AD-konverziót kérünk. Az SCONV bit 

JB SCONV,$ ;mindaddig magas marad, amíg be nem  

 ;fejeződött az AD-átalakítás. 

 
MOV jel,ADCDATAL ;A sajátos hőmérséklettartomány miatt nekünk 

 ;most az átalakított érték alsó 8 bitje kell  

 ;csak. 

 
MOV A,datal ;Hozzáadjuk 'datal'-hez az aktuális 

ADD A,jel ;AD-értéket. 

MOV datal,A ;Elmentjük a kapott alsó bájtot. 

 
MOV A,datah ;Az átviteli bittel együtt 0-t adunk 
ADDC A,#0 ;’datah’-hoz. 

MOV datah,A ;Elmentjük a kapott felső bájtot. 

 
DJNZ R4,measure ;Folytatjuk a mérést az átlaghoz. 

 
MOV R4,#5 ;Ennyiszer jobbra léptetjük a 

leptet: ;datah/datal 16-bites értéket, azaz 

MOV A,datah ;tulajdonképpen 2-az-ennyiediken-nel 
RRC A ;osztjuk, vagyis átlagot képezünk a mérési 

MOV datah,A ;adatokból. A felső bájtból a C bit  

 ;segítségével átléptetjük 

MOV A,datal ;a biteket az alsó bájtba. Annak alsó bitjei 

RRC A ;elvesznek, de ne sirassuk őket. A végén 

MOV datal,A ;'datal'-ben az átlagérték szerepel. 

DJNZ R4,leptet ;Folytatjuk a bitek léptetését. 
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MOV A,datal ;Korrigáljuk a kapott átlagértéket a 
CLR C ;tapasztalati úton meghatározott korrekciós 

SUBB A,#korr ;konstanssal. 

MOV datal,A ;Elmentjük a korrigált értéket. 

 
MOV A,datal ;Ha 20 C-nál kisebb a mért hőmérséklet, 
CJNE A,#016h,relac1 ;akkor erről üzenetet küldünk a PC-nek. 

relac1: 
JC alacsony 
 
CJNE A,#09Eh,relac2 ;Ha 30 C-nál nagyobb a mért hőmérséklet, 

relac2: ;akkor erről üzenetet küldünk a PC-nek. 

JNC magas 
 
MOV DPTR,#lookup ;A look-up table ketdőcímének betöltése az 

 ;adatmutatóba. 

keres: 
CLR A ;A-t nullázuk. 

MOVC A,@A+DPTR ;Betöltjük A-ba a look-up table adott 

 ;sorának hőmérsékletértékét jelentő számot. 

 
CJNE A,datal,relac3 ;Összehasonlítjuk a mért átlagértékkel. 

relac3: 
JNC kijelez ;Ha a táblázat értéke nagyobb vagy egyenlő  

 ;az átlagértéknél, akkor elértünk a kiírandó 

 ;hőmérséklethez. 

 
INC DPTR ;Különben a következő sor jön a táblázatban, 

INC DPTR ;de a következő értékhez 6-szor meg kell 

INC DPTR ;növelnünk az adatmutatót, hiszen a '20.0' 

INC DPTR ;stílusú adat 4 bájt, a szövegzáró 0 pedig 

INC DPTR ;az ötödik. Így a hatodik  lesz a következő 

INC DPTR ;sor számadata a következő vizsgálathoz. 

JMP keres ;Folytatjuk a look-up table-ben való  

 ;keresést. 

 
kijelez: 
INC DPTR ;Ha jó sorban voltunk, csak 1-gyel kell 
CALL SENDSTRING ;növelni az adatmutatón, és mehet is a  

 ;hőmérséklet-érték a PC-nek. 

 
MOV DPTR,#fok ;A küldeni kívánt szövegrész végének 

CALL SENDSTRING ;elküldése karakterláncként. 
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idohuzas:  
MOV A,#100 ;1 másodpercig várakozunk, hogy ne 

CALL DELAY ;ömöljön a PC-nek túl gyorsan a mért 

 ;értékek sorozata. 

 
JMP next ;Ugrunk vissza a következő mérési blokkhoz. 

 
alacsony: 
MOV DPTR,#hideg ;A 20 C alatti hőmérsékletre vonatkozó 
CALL SENDSTRING ;üzenet elküldése a PC-nek. 

JMP idohuzas 
 

magas: 
MOV DPTR,#meleg ;A 30 C fölötti hőmérsékletre vonatkozó 

CALL SENDSTRING ;üzenet elküldése a PC-nek. 

JMP idohuzas 
 

;***************************************** 

;**   Az üzenetek és a look-up table.   ** 

;***************************************** 

fok: DB ' C',10,13,0 
hideg: DB 'T<19.8 C',10,13,0 
meleg: DB 'T>30 C',10,13,0 
 
lookup: 
DB 018h,'20.0',0 
DB 01Bh,'20.2',0 
DB 01Eh,'20.4',0 
DB 020h,'20.6',0 
DB 023h,'20.8',0 
DB ... 
DB 092h,'29.2',0 
DB 094h,'29.4',0 
DB 097h,'29.6',0 
DB 099h,'29.8',0 
DB 09Ch,'30.0',0 
 

$INCLUDE(UARTIO.ASM)  
 
Vegyük észre, hogy a túl alacsony ill. túl magas hőmérsékletek megállapításánál 
hagytunk egy kis rést a look-up table első és utolsó értékéhez képest. Ennek abban van 
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szerepe, hogy mindig biztosan sikeres legyen a look-up table-ben való keresés ill. 
minden érték szerephez is tudjon jutni. Ezek a kis rések egyébként kb. 0,2 °C-t 
jelentenek a look-up table-ben szereplő értékek lépésköze alapján. A kódban a réseket 
jelentő értékeket sárgával kiemeltük. 

 A kód tartalmaz egy korr nevű korrekciós konstanst (zölddel kiemelve) és négy, 
erre vonatkozó sort a bitléptetés művelete után (színessel jelölve). Nos, az optimálisnak 
meghatározott ellenállás 2 385 Ω, az áramköri panelra viszont csak 2 374 Ω-ot tudtunk 
föltűzni, azt is csak két ellenállás kombinációjával. Ez már némi eltérést eredményez a 
számolt értékekhez képest. Sokkal nagyobb baj azonban az, hogy úgy tűnik, a 
számításnál feltételezett 22 °C nem volt igaz; sokkal inkább lehetett 23-24 °C a 
számítógép asztalán, amikor megmértük a termisztor ellenállását. Így, amikor először 
„szólalt meg” a hőmérőnk, kicsit többet mutatott, mint egy „rendes” hőmérő, amit 
ellenőrzési céllal helyeztünk később az asztalra. Kényszermegoldásként vezettük be a 
korr nevű korrekciós konstanst, viszont ezzel a kijelzett hőmérséklet-értékek 
szinkronizálhatóvá váltak az asztalra helyezett „rendes” hőmérő értékeivel. Tanulság: 
legközelebb először a gyakorlatban hozzáférhető ellenállást határozzuk meg, és annak 
értékével számoljunk, illetve mérések, és ne feltételezések alapján kalibráljuk a 
termisztorunkat, és akkor nem a végén kell korrigálnunk. A tankönyvben mégis 
szándékosan hagytuk benne ezt a kis malőrt, hiszen ilyen bárkivel előfordulhat, akár 
céges munka során is, és ilyenkor bizony azt kell néznünk, hogy hogyan lehet korrigálni 
az amúgy jól megalkotott „rendszert”. (Gondoljunk csak arra, hogy mi történt akkor, 
amikor a Hubble űrteleszkóp optikai elemeit tervezték, és hogy hogyan hozták azt 
helyre!) 

22.3 Hőmérséklet-szabályozás 

Az előző alfejezetben példát láthattunk arra, hogy hogyan mérhetünk hőmérsékletet a 
mikrovezérlővel, ha termisztort választunk szenzornak. Most tűzzünk ki olyan feladatot, 
amely sokkal egyszerűbben megoldható, és tulajdonképpen sokkal látványosabb is lesz. 
(Ennek fejében persze itt precízkedésről kevésbé beszélhetünk.) 
35. feladat: 

Készítsünk hűtőventilátoros hőmérsékletszabályozót a következő módon: ha egy adott 
térrész hőmérséklete (termisztorral mérjük) eléri vagy meghaladja a 33 °C-ot, akkor ezt 
a térrészt kezdje el hűteni a hűtőventilátor! Ha a hőmérséklet 28 °C alá csökken, akkor 
kapcsoljon ki a ventilátor, de ne azonnal, hanem pár másodperc késleltetéssel! A 
hőmérséklet 28 °C alatti mivoltát egy zöld LED, 33 °C feletti mivoltát piros LED, a 
köztes tartományt narancssárga LED jelezze! [Code48] 
A feladat szövegéből azonnal következik, hogy a szabályozás szempontjából itt is 
hiszterézises, kétállapotú megoldást kell megvalósítanunk. Ez már nem jelent kihívást, 
hiszen az alkonykapcsolónál sikeresen kezeltük ezt a problémát (lásd 32. feladat, 19.3 
alfejezet, Code45). Ami most érdekesebb lesz, az az a tény, hogy egy ventilátort 
illesztünk az áramkörünkbe, és azt irányítjuk a termisztorra. Ez fogja jelenteni a 
feladatban előírt „térrész” hőmérsékletének befolyásolását. 
 Ventilátornak bátran választhatunk egy leselejtezett asztali PC tápegységéből 
kioperált példányt (21.9. ábra). Az ilyen ventilátorok általában 12 V tápfeszültséget 
igényelnek, de a többségük 5 V tápfeszültséggel is szépen muzsikál. A szerző kezébe 
került ventilátoron a következő adatok vannak föltüntetve: „DC12V – 0.12A”. 
Nyilvánvalóan 0,12 A 120 mA-t jelent. Tűzzük ki a feladatban előírtak mellé most még 
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azt a célt is, hogy a ventilátort már külön tápegységgel hajtsuk meg, hogy lehetőleg ne 
terheljük agyon a számítógépünk USB portját! Az internetes források zöme 500 mA 
terhelhetőséget ad meg egyetlen USB portra. Ebbe még beleférne a mikrovezérlő, a 
három LED és a ventilátor áramfelvétele is, de mégis használjunk külső tápegységet! 
Végül is eljött az ideje ennek is… A tapasztalat amúgy is azt mutatja, hogy ha a 
mikrovezérlőt ugyanaz az USB port látja el tápfeszültséggel, mint amelyik a külső 
áramkört, akkor a külső áramkörnek már 150-200 mA-es áramfelvételénél a 
mikrovezérlő egyszerűen elájul, vagy egyéb anomális működésbe kezd. Így LED-ek 
villogtatásán és egy-két fotokapun túl irány a külső tápellátás! 

 

21.9. ábra. Asztali PC tápegységéből kiszerelt ventilátor 

Bár a ventilátor 12 V-ot igényelne, mi most az említettek alapján külső tápegységként 
mégis +5 V-ot szolgáltató kis egységet fogunk felhasználni. Használhatnánk 
ténylegesen +12 V-ot adó tápot is, de előkotorhatnánk fiókjaink mélyéről a régi 
mobiltelefonjaink mind a mai napig működő töltőtápegységeit is. De megpróbáljuk a 
legolcsóbban megúszni. Olyan megoldással, amit más, logikai áramkörökhöz is minden 
további nélkül használhatunk… 

Kereskedelmi forgalomban kapható olyan, hálózati feszültséggel működő adapter, 
amely USB csatlakozóval van felszerelve (lásd 21.10. ábra). Használjunk most ilyet! 
Ezt olyan kábellal kapcsolhatjuk a próbapanelra, amelyet mi magunk fabrikálunk. 
Szerezzünk egy USB-s nyomtatókábelt, vagy vágjunk le egyet egy „döglött egérről” 
vagy egyéb tönkrement eszközről! A kábel szükségtelenné vált végét hasítsuk föl, és a 
piros (+5 V) és fekete (GND) belső érre (vö. 14.1. ábra) forrasszunk egy-egy tüskét, és 
már készen is vagyunk. A pozitív polaritású tüske oldalát érdemes megjelölnünk, 
nehogy bajt okozzunk a táp és a föld figyelmetlenségből eredő felcserélésével! (A 
nyomtatókábel preparálásánál azért legyünk óvatosak! Távol-keleti gyártmányoknál 
ugyanis már láttak olyat, hogy szegény agyondolgoztatott melósok felcserélték a 
vezetékeket, és pont a fekete szigetelésű volt a +5 V-os! Ezért multiméterrel mindig 
tájékozódjunk!) 
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21.10. ábra. USB csatlakozós hálózati adapter 

A külső tápellátással tehát megvolnánk. Soha ne felejtsük azonban minden esetben 
összeföldelni a külső tápot és a mikrovezérlőt (21.11. ábra)! E nélkül a lépés nélkül 
ugyanis általában nem fognak működni az alkalmazásaink! 

 

21.11. ábra. Figyelmeztetés közös föld kialakítására 

A ventilátort tartalmazó áramkör a 21.12. ábrán látható. A tápfeszültség színes jelölése a 
külső tápegységre utal. Az áramkör működése roppant egyszerű. A 20.2 alfejezetben 
leírtak értelmében a P0-s port lábaival felhúzó-ellenállás nélkül is vezérelhetünk pnp-
tranzisztorokat. Ha meggyőződtünk arról, hogy a ventilátor áramfelvétele 100 mA-nél 
kevesebb, akkor bátran használhatjuk a BC212-es univerzális jelerősítő tranzisztort. 
(Esetünkben ez a helyzet áll fenn.) Nagyobb áramfelvételnél teljesítménytranzisztoros 
Darlington-kapcsolás vagy egyéb erősítőfokozat ajánlható. 

 

21.12. ábra. A ventilátor be- és kikapcsolását lehetővé tevő áramkör 

A P0.0-s láb földre húzásával nyitjuk a tranzisztort, amely ilyenkor áramot ad a 
ventilátor motorjának. Tanuljuk meg, hogy minden esetben, amikor tekercset tartalmazó 
eszközt vezérlünk félvezetőkkel, védődiódát vagy védődiódákat kell alkalmaznunk 
(21.13. ábra)! Ennek oka az, hogy amikor a tekercs elenged, akkor az egy, az addigi 
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áramiránnyal ellentétes irányú feszültségimpulzust generál az áramkörben. (Ezt 
egyébként Laplace-transzformációval nagy élvezet kiszámolni!) A védődióda szerepe 
az, hogy ezt az impulzust levezesse. Ennek hiányában számítanunk kell a záróirányú 
félvezető-alkatrész vagy -alkatrészek átütésére. Védődiódának gyengeáramú 
hálózatokban gyakorlatilag bármilyen diódát választhatunk. Ha azonban igen gyors 
működésre van szükség, mert például nagy frekvenciával működtetünk 
léptetőmotorokat, akkor Schottky-diódák használata javasolt. 

 

21.13. ábra. Figyelmeztetés védődióda használatára 

Az asztali PC tápegységéből kiműtött ventilátor egyébként nem igényel védődiódát, 
mert elektromosan kommutált megoldást tartalmaz. De ha ilyen részleteket nem tudunk 
az egységről, akkor a diódát soha ne hagyjuk el! Ártani semmiképpen sem ártunk vele 
az áramkörnek, hiánya viszont nagy kárt okozhat! 
 A hőmérséklet mérésére ismét a KTY81-120-as termisztort használjuk. Pont úgy, 
ahogy az az 21.3. ábrán látható. Az áramköri panelunkon ugyanazt a 2 374 Ω-os 
ellenállás-kombinációt használjuk, mint az előző alfejezetben. A mikrovezérlő AD-
átalakítóját (0. csatorna) ismét a termisztorra kapcsoljuk. Digitális multiméterrel a 
hálózati USB-s adapter kimeneti egyenfeszültségét 5,05 V-nak mértük. A jelszintek 
számítására készített KTY81-120.xls fájlban is ezt állítottuk be a feszültségosztó 
paramétereinél. Ezekkel az adatokkal a XXXIIban bemutatott eredményeket kapjuk. 

XXXII. TÁBLÁZAT:A HŐMÉRSÉKLET- SZABÁLYOZÓHOZ MEGHATÁROZOTT 
PARAMÉTEREK. 

T, °C UR(T), V D, dec D, hex D felső 8 bitje, hex 

28 1,522 2 493 9BD 9B 
33 1,563 2 560 A00 A0 

 
Az AD-átalakítás most is úgy fog történni, mint az alkonykapcsolónál (18.2 alfejezet, 
31. feladat, Code43), azaz a 12-bites értéknek csak a felső 8 bitjét használjuk föl, mert 
ezekben is adódik akkora különbség, ami azonosíthatóvá teszi a hőmérséklet-értékekhez 
tartozó feszültségszinteket. A kódban a korábban már ismertetett megoldás miatt az 
AD-átalakító konfigurációját itt már nem magyarázzuk. A kódkönyvtárban viszont 
teljes részletességgel szerepelnek a kommentek. 
 A hőmérséklet-tartományok jelölésére 3 LED-et használunk; ezeket a 
kényelmesebb helykihasználás érdekében a P2-es port 1., 3. és 5. lábára kötjük, 
természetesen a megfelelő előtét-ellenállással. Ehhez a lépéshez már nem éreztük 
szükségesnek külön áramköri rajz készítését, hiszen a tankönyvben eddig leírtak alapján 
a LED-ek bekötésének már magától értetődőnek kell lennie. 

A hardveres ügyletek tárgyalása után jöjjenek most a szoftveres finomságok! A 
LED-es kijelzés külön kezelhető; ez háromállapotú rendszert jelent, de független lesz a 
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ventilátor kapcsolgatásától. A ventilátor bekapcsolt állapotához külön jelzőbitet 
rendelünk (forog), hogy teljesíteni tudjuk a késleltetett kikapcsolást a visszahűtés 
után. Az alsó hőmérsékletszinthez a XXXIIban a 9B hexadecimális érték tartozik. A 
programban majd ennél 1-gyel nagyobb értéket adunk meg határnak, mert a kisebb 
relációt használjuk az összehasonlításkor. (Véletlenül úgy jött ki a lépés, hogy 1 °C 
különbség igen jó közelítéssel egységnyi eltérést jelent a 8 biten ábrázolt értékek 
között.) A hőmérséklet-szabályozáshoz mellékelünk folyamatábrát, de abban csak a 
hiszterézis és a ventilátor állapotának kezelését taglaljuk. A LED-ek kapcsolgatását 
sajátos módon, de egyértelműen jelöljük, lásd 21.14. ábra. 

 

21.14. ábra. A hiszterézis és a ventilátor állapotának kezelése 

 205 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
Az alkalmazás látványossága ellenére a kód rövidnek nevezhető. A jó öreg DELAY 
szubrutinunkat most sem tüntetjük föl. 
 
;**********Code48.asm********** 
ORG 0060h 
 
voltage DATA 030h ;A feszültségérték változója. 

green BIT P2.5 ;A zöld LED bitje. 

orange BIT P2.3 ;A narancssárga LED bitje. 

red BIT P2.1 ;A piros LED bitje. 

fan BIT P0.0 ;A ventilátor kapcsolóbitje (0=ON, 1=OFF). 

hideg EQU 09Ch ;Az alsó hőmérséklet-határnál (28 C) 1-gyel 

 ;nagyobb érték. (Majd a kisebb (<) relációra 

 ;játszunk. 

meleg EQU 0A0h ;A felső hőmérséklet-határ (33 C) értéke. 

forog BIT 00h ;A ventilátor bekapcsolt állapotát őrző 

 ;jelzőbit. 

 
MAIN: 
MOV ADCCON1,#10001100b 
 ;Konfiguráljuk az AD-átalakítót. 

CLR forog ;A ventilátor nem forog. 

 
next: 
SETB SCONV ;Egyszeri AD-konverziót kérünk. 

JB SCONV,$ 
 
MOV A,ADCDATAH ;Kinyerjük az átalakított feszültség bináris 

ANL A,#00001111b ;értékének felső bájtjából a szükséges 

SWAP A ;biteket. 
MOV voltage,A 
 
MOV A,ADCDATAL ;Kinyerjük az ADCDATAL regiszterből a 

ANL A,#11110000b ;jelérték további 8 bitje közül a felső 

SWAP A ;4-et. 

 
ADD A,voltage ;A-ban már a helyes feszültségérték lesz az 

 ;összeadás után. 

 
CJNE A,#hideg,eval1 ;Kisebb a hőmérséklet, mint az alsó határ? 

eval1: 
JC cold ;Ha igen, ugrunk a "hideg" helyzet 
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 ;kezeléséhez. 

 
CJNE A,#meleg,eval2 ;Nagyobb/egyenlő a hőmérséklet, mint a felső 
 ;határ? 

eval2: 
JNC warm ;Ha igen, ugrunk a "meleg" helyzetet 

 ;kezelni. 

 
SETB green ;Ide a köztes esetben csorog a program. 

SETB red ;Zöld és piros LED-ek OFF. 

CLR orange ;Narancs LED ON. 

MOV A,#50 ;0,5 s várakozás. 

CALL DELAY 
JMP next ;Ugrás vissza mérni. 

 
warm: ;A "meleg" helyzet kezelése. 

SETB orange ;Narancs és zöld LED OFF 

SETB green 
CLR red ;Piros LED ON. 

JNB forog,bekapcs ;Ha még nem forog a ventilátor, akkor 

 ;bekapcsoljuk. 

 
MOV A,#50 ;Különben 0,5 s 

CALL DELAY ;várakozás, és 

JMP next ;irány vissza mérni! 

 
bekapcs: 
CLR fan ;Bekapcsoljuk a ventilátort. 

SETB forog ;Beállítjuk a bekapcsolt állapot 

 ;jelzőbitjét. 

MOV A,#200 ;2 s várakozás. 

CALL DELAY 
JMP next ;Irány vissza mérni! 

 
cold: ;A "hideg" helyzet kezelése. 

SETB orange ;Narancs és 

SETB red ;piros LED-ek OFF. 

CLR green ;Zöld LED ON. 

JB forog,fujmeg ;Ha be van kapcsolva a ventilátor, akkor nem 

 ;kapcsoljuk ki azonnal. Kis várakozás jön. 

 
MOV A,#50 ;Különben 0,5 s 

CALL DELAY ;várakozás, majd 
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JMP next ;Irány vissza mérni! 

fujmeg: 
MOV A,#200 ;4 x 2 s várakozás, majd 

CALL DELAY 
CALL DELAY 
CALL DELAY 
CALL DELAY 
SETB fan ;a ventilátor kikapcsolása. 

CLR forog ;A kikapcsolt állapot beállítása. 

JMP next ;Irány vissza mérni! 

 
Az alkalmazás gyakorlati kipróbálása során azt tapasztaltuk, hogy amikor a ventilátor 
lehűti a termisztort, és a hőmérséklet újra eléri az alsó határt, akkor a ventilátor további 
8 másodperces üzeme után még előfordul, hogy a hőmérséklet újra fölkúszik az 
átmeneti tartományba, de utána már szépen stabilizálódik az alacsony hőmérséklet. Ezt 
a zöld és narancssárga LED-ek ki-be kapcsolódása mutatja. Olyan is előfordult, hogy a 
narancssárga LED még kétszer-háromszor is fölvillant, egyre rövidebb ideig, mire a 
zöld LED fénye állandósult. 
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23. MEGVILÁGÍTÁSSZABÁLYOZÓ 

A 19. fejezetben alkonykapcsolót készítettünk. Már az is szabályozás volt, ráadásul 
hiszterézissel, de még nem „volt az igazi”. Ezeket a szavakat azért használjuk, mert két 
jelszintnél billent a rendszer ide vagy oda, aztán ezzel el is intéztük a szabályozást. Igaz, 
pontosan ez volt a feladat (32. feladat), így szó nem érheti a ház elejét. Amit viszont 
most fogunk alkotni, az már sokkal kifinomultabb lesz. Folyamatos feszültségkövető 
szabályozást fogunk megvalósítani. Elvileg mindent tudunk is hozzá, hardveres 
újdonság nem lesz. Az algoritmus lesz az eddigiektől eltérő. 
 36. feladat: 

Készítsünk folytonos üzemmódú megvilágításszabályozót! A fényforrás 3 fehér LED-ből 
álljon, melyek egy fényérzékelőre irányulnak. A 3 LED-del tartsuk állandó szinten a 
megvilágítást a szenzor pozíciójában (a fizikailag lehetséges határokon belül). 
[Code49] 
A szenzor áramköre pontosan ugyanaz lesz, mint amit a 19.2. ábrán bemutattunk, azzal 
a különbséggel, hogy most nem lesz szükségünk az emitter-ellenállással párhuzamosan 
kapcsolt kondenzátorra. Ennek oka éppen a gyors feszültségkövetésben keresendő: a 
kondenzátor késleltetést okozna jel stabilizálódásában, ami félrevinné a 
szabályozásunkat. A három LED-hez külön áramköri rajz megadását most is 
fölöslegesnek tartjuk; ezt az olvasó már maga is föl tudja építeni az eddigiek után. A 
feszültség mérése az emitter-ellenálláson pontosan ugyanúgy történik, mint Code44-
ben és Code45-ben. Ami most izgalmasabb lesz, az az algoritmus. Az „izgalmas” szó 
persze relatív; annyit mindenesetre elmondhatunk, hogy ebben a tankönyvben ilyet még 
nem csináltunk. Működjön ugyanis az alkalmazás úgy, hogy ha a szenzor besugárzása 
adott szint alá csökken, akkor fokozzuk a LED-ek fényerősségét. Mindaddig, amíg el 
nem érjük a kívánt besugárzási szintet. Ha a környezeti fényviszonyok miatt a szenzor 
besugárzása emelkedik, akkor a LED-ek fényerősségét csökkentjük. Mindaddig, amíg el 
nem érjük a kívánt szintet. Egy nagyon keskeny hiszterézisnek helyet hagyunk a 
szoftverben, hátha a gyakorlati tesztek során szükségessé válik. A növelés és a 
csökkentés lépésről lépésre történik, és ez lesz a fő különbség a mostani megoldás és az 
egyszerű alkonykapcsoló között. A LED-ek fényerősségének változtathatóságát PWM-
jellel oldjuk meg. 
 A gyakorlati megvalósítás során a LED-ek a próbapanelon kb. 6 cm-re 
helyezkedtek el a fototranzisztortól (tokozás homlokpontjától tokozás homlokpontjáig, 
lásd 22.1. ábra). Mindhárom LED-et a fototranzisztorra irányítottuk. A LED-ek állandó 
bekapcsolt állapotában a Code43 programmal mértük a fototranzisztor emitter-
ellenállásán a feszültséget. (Code43-ba éppen csak a LED-ek bekapcsolásának sorát 
szúrtuk be.) Azt tapasztaltuk, hogy ha a LED-ek ellenállását 1 kΩ-nak választjuk, akkor 
a mért feszültség 2,4 V. Ezzel az értékkel elégedettek lehettünk, mert nem éri el a 
maximális értéket, de közel áll ahhoz. 
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22.1. ábra. A LED-ek elhelyezkedése a fototranzisztorral szemben 

A PWM-jel beállításainál nagyobb frekvenciát választunk, mint a 17. fejezetben 
bemutatott megoldásoknál. Vessünk újra egy pillantást a XXVIIIra és a 17.2. ábrára! A 

MOV PWMCON,#00010011b 
beállítás a színes tételek sorrendjében azt jelenti, hogy (érdektelen bit), 1. PWM-
üzemmód; nincs további frekvenciaosztás; a mag órajelét használjuk. Legyen a 
PWM1H/PWM1L regiszterpár értéke 0800h. Ez decimálisan 2 048-at jelent. A jel 
frekvenciája ezek szerint 16 777 216 Hz / 2 048 = 8 192 Hz lesz; és ez is marad, mert 
nem alkalmazunk további frekvenciaosztót. A LED-ek fényerősségét pedig nem mással, 
mint a PWM-jel kitöltési értékével fogjuk szabályozni. (Ne felejtsük, hogy alacsony 
jelszint esetén világítanak a LED-ek!) A kitöltési tényezőhöz 129 fokozatot rendelünk. 
A PWM0H/PWM0L regiszterpár értékét oly módon fogjuk állítani, hogy az a következő 
értékeket vegye föl: 0000h, 0010h, 0020h, …, 07F0h, 0800h. Vegyük észre, hogy 
ezeknek a négyjegyű hexadecimális számoknak csak a két középső számjegyét érinti a 
fokozatok állítása (zölddel kiemelve), így ez az elkülönített érték egy bájton tárolható, 
sőt csak 0-tól 80h-ig, azaz 128-ig terjed. A kitöltési tényező ilyetén beállítását 
hasonlóan fogjuk megoldani, mint az AD-jel félbájtjainak kiemelését és azokból újabb 
bájt összeszerelését. A 22.2. ábra erre mutat példát konkrét értékkel (6Ah), ahol a 
kitöltési tényező változóját a funkciójának megfelelően lumint-nak neveztük el 
(Luminous Intensity, magyarul fényerősség). 

 

22.2. ábra. A PWM-jel beállításának szemléltetése 

A kitöltési tényező beállítását rögtön komplett szubrutinként (PWMVALUE) mutatjuk be 
az alábbiakban. 
 
;********************************************** 

;*****   A PWM-jel kitöltési tényezőjét   ***** 

;*****   beállító szubrutin.              ***** 

;********************************************** 

PWMVALUE: 
MOV PWMCON,#0 ;A PWM-jel leáll. 

MOV A,lumint ;A-ba töltjük 'lumint' értékét. 

ANL A,#11110000b ;Megtartjuk a felső félbájtot, töröljük az 

 ;alsót. 

SWAP A ;Megcseréljük a két félbájtot. 

MOV PWM0H,A ;A kapott értéket betesszük a PWM0H 

 ;regiszterbe. 

MOV A,lumint ;Ismét A-ba töltjük 'lumint' értékét. 
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ANL A,#00001111b ;Megtartjuk az alsó félbájtot, töröljük a 

 ;felsőt. 

SWAP A ;Megcseréljük a két félbájtot. 

MOV PWM0L,A ;A kapott értéket betesszük a PWM0L 

 ;regiszterbe. 

MOV PWMCON,#00010011b 
 ;Bekapcsoljuk a PWM-jelet. 

RET 

 
A PWM-jel kitöltési tényezőjének szubrutinként való alkalmazása javítja a főprogram 
áttekinthetőségét. A kód e nélkül sem lenne bonyolult vagy zavaros, de éppen ideje a 
„strukturált assembly” irányába mutató programírás felé mozdulnunk. 
 Ha már ilyen nagy kedvet kaptunk a szubrutinokhoz, írjuk meg ilyen formában az 
AD-átalakítási részt is. A kódrészlet nagyon-nagyon hasonlít a 18.2 alfejezetben 
megadott, a 12-bites értékből a felső 8 bitet leválasztó részhez, de a rend kedvéért teljes 
terjedelmében közöljük magát a szubrutint, legföljebb a kommenteket fogjuk 
rövidebbre. Az AD-érték felső 8 bitje visszatéréskor az akkumulátorban található; ez 
lesz a paraméterátadás a rutin és főprogram között. 
 
;**************************************************** 

;*****   AD-átalakítás és a jelérték felső 8    ***** 

;*****   bitjének betöltése az akkumulátorba.   ***** 

;**************************************************** 

MEASURE: 
SETB SCONV ;Egyszeri AD-konverziót kérünk. 
JB SCONV,$  
 
MOV A,ADCDATAH ;Kinyerjük az átalakított feszültség bináris 

ANL A,#00001111b ;értékének felső bájtjából a szükséges 

SWAP A ;biteket. 
MOV voltage,A 
 
MOV A,ADCDATAL ;Kinyerjük az ADCDATAL regiszterből a 

ANL A,#11110000b ;jelérték további 8 bitje közül a felső 

SWAP A ;4-et. 
 
ADD A,voltage ;A-ban most már a kívánt jelérték lesz. 

RET 
 
A 36. feladat megoldását jelentő kód a két szubrutinnal már rendkívül tömörnek fog 
hatni. Az elérni kívánt megvilágítási szint megadásához a kódban az EQU fordítói 
direktívát használjuk, a két érték pedig a level1 és level2 névre fog hallgatni. 
Egymáshoz képesti eltérésük jelenti a hiszterézist. Ha különbségük pontosan 1, akkor 
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level1 értéke jelenti az elérni kívánt szintet. A P2.7-es lábon megjelenő PWM-jelet a 
C bit segítségével másoljuk át a három, világításra használt fehér LED-nek megfelelő 
portbitre. (Ezeknek a biteknek a számozása most is a kényelmesebb helykihasználás 
érdekében alakult úgy, ahogy az az alábbiakban látható.) 
 
;**********Code49.asm********** 
ORG 0060h ;A tényleges programkód kezdete. 

 
lumint DATA 030h ;A fényerősség változója. 

voltage DATA 031h ;A mért feszültség. 

level1 EQU 80 ;Az elérni kívánt feszültségszint. Ha ennél 

 ;kisebbet mérünk, növeljük a LED-ek 

 ;fényerősségét. 

level2 EQU 81 ;Ha ezt a feszültségszintet elértük (vagy 

 ;ennél nagyobbat), csökkentjük a LED-ek 

 ;fényerősségét. 

 
MAIN: 
MOV ADCCON1,#10001100b 
 ;Az A/D-átalakító konfigurálása. Bekapcsolás 

 ;és 4 órajelciklus hagyása az átalakításra. 

 ;0. csatorna. 

 
MOV PWM1H,#008h ;A PWM-generátor konfigurálása. 

MOV PWM1L,#000h ;Az alapfrekvencia meghatározása. 0800h = 

 ;= 2048, azaz f = 16777216/2048 Hz = 

 ;= 8192 Hz. 

 
MOV lumint,#64 ;Kezdeti PWM-érték. (0-tól 128-ig mehet.) 

CALL PWMVALUE ;A PWM-jelhez szükséges értékek beírása a 

 ;regiszterekbe. Szubrutin. 

 
signal: 
MOV C,P2.7 ;A PWM-jel leemelése a P2.7 bitről. 

MOV P2.1,C ;Ennek az értéknek a kirakása a három 

MOV P2.3,C ;LED portbitjére. 

MOV P2.5,C 
 
CALL MEASURE ;Feszültségmérés A/D-átalakítással. 

 
CJNE A,#level1,eval3 
 ;Ha a jelszint 'level1' alatt van, akkor 

eval3: 
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JC lighten ;növeljük a fényerőt. 

CJNE A,#level2,eval4 
 ;Ha a jelszint 'level2' vagy annál nagyobb, 

eval4: 
JNC darken ;csökkentjük a fényerőt. 

JMP signal ;Újra mérünk. 

 
darken: 
MOV A,lumint ;Sötétítünk a LED-en. 

CJNE A,#128,eval1 ;Elért már a maximumot a kitöltési tényező? 

eval1: 
JNC signal ;Ha igen, visszaugrunk. 

INC lumint ;Ha nem, növeljük a kitöltési tényezőt, azaz 

 ;csökkentjük a LED-ek fényerősségét. 

CALL PWMVALUE ;A PWM-jel beállításának rutinja következik. 

JMP signal ;Ugrás vissza mérni. 

 
lighten: 
MOV A,lumint ;Világosítunk a LED-en. 

CJNE A,#1,eval2 ;Elérte már a minimumot a kitöltési tényező? 

eval2: 
JC signal ;Ha igen (0<1), akkor visszaugrunk. 

DEC lumint ;Ha nem, akkor csökkentjük a kitöltési 

 ;tényezőt, azaz növeljük a LED-ek 

 ;fényerősségét. 

CALL PWMVALUE ;A PWM-jel beállításának rutinja következik. 

JMP signal ;Ugrás vissza mérni. 

 
Lehet, hogy első látásra nem tűnik biztosnak az, hogy a PWM-jel frekvenciáját tartani 
tudja a főprogram a bitek másolgatásával és a szubrutinok hívogatásával, de a gyakorlati 
próba azonnal megadja a választ. A program meglehetősen gyorsan fut, így semmiféle 
periódusvesztés vagy elcsúszás nem fog bekövetkezni. A PWM-jel 8 192 Hz-es 
frekvenciája eltörpül az ADuC 842-es default 2 097 152 Hz-es órajele mellett, így 
mindenre jut idő. Lényegesen hosszabb főprogram természetesen már okozhatna 
problémát a frekvencia tartásában. 
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24. LÉPTETŐMOTOR VEZÉRLÉSE 

A léptetőmotorok nagy általánosságban olyan egyenáramú villamos motorok, melyek fő 
feladata nem a folyamatos forgás, hanem meghatározott szögelfordulással járó lépések 
végrehajtása. Három fő típusukat szokás megkülönböztetni: változó reluktanciájú 
(tipikusan 7,5°; 15° lépésközzel), állandó mágnesű (tipikusan 1,8°; 7,5°; 15°; 30° 
lépésközzel) és hibrid léptetőmotorok (tipikusan 0,9° és 1,8° lépésközzel). A 
léptetőmotorok felépítésének tárgyalása nem ennek a tankönyvnek a feladat; sokkal 
inkább azok vezérlése lesz az. A léptetőmotorok típusainak, felépítésének, 
üzemmódjának és vezérlésének hatalmas szakirodalma van. Rövid összefoglalót 
találunk például a [8] és [9] szakkönyvben, és szép illusztrációkkal ellátott 
magyarázatokat a [10] weboldalon. 

A léptetőmotor forgórészét az állórészre telepített, jellemzően egyenáramú 
tekercsekkel veszik körbe. A tekercsek megfelelő sorrendű be- és kikapcsolásával 
elérhető, hogy a forgórész mindig meghatározott mértékű elfordulást végezzen. 
Ezekben a motorokban kefére nincsen szükség. Egy-egy meghatározott pozícióba való 
beálláskor alakul ki a már említett szakszóval a minimális mágneses reluktancia. 
Ilyenkor a legrövidebbek a mágneses erővonalak. 

A léptetőmotorokat előszeretettel használják mechatronikai alkalmazásokban: 
robotkarokban, olvasófejek, írófejek mozgatásánál, nyomtatókban, rajzgépekben, 
áramkörmaró gépekben, precíziós esztergákban stb. Precíziós alkalmazásokhoz 
jellemzően hibrid léptetőmotorokat használnak. Ezekre igaz az az állítás, hogy ha a 
motor állórészén n fázis (tekercspár vagy kettéosztott tekercs), a forgórészén pedig m 
fog található, akkor a teljes körbefordulás nm lépésből áll. 

 Ebben a tankönyvben két, számunkra fontos elvi típus rövid leírását adjuk meg, 
használni pedig bipoláris léptetőmotort fogunk. 

24.1 Unipoláris és bipoláris léptetőmotorok 

Az áramirány szempontjából a léptetőmotorok két nagy osztályát képezik az unipoláris 
és a bipoláris léptetőmotorok. Az unipoláris szó azt jelenti, hogy bármely tekercsről 
legyen is szó, abban üzem közben az áram iránya nem változik meg. Ki- és bekapcsolás 
természetesen történhet, és történik is. A 23.1. ábra unipoláris léptetőmotor végtelenül 
leegyszerűsített szemléletét mutatja. A forgórészt jelképező nyilat itt állandó 
mágnesként kell értelmeznünk. Az egyes vezérlőjelek (1a, 1b, 2a, 2b) alacsony 
feszültségszintre (földre) történő állításával mindig egyetlen tekercsben indul meg az 
áram, azaz egyetlen tekercs működik elektromágnesként. A többi vezérlőjel eközben 
magas feszültségszinten ül. Az ábrán a nyíllal jelképezett forgórész egyszeri 
körbefordításához a következő jelsorozatra van szükség (a nevezett jel mindig 
földpotenciált jelent): 1a, 2a, 1b, 2b. A jelsorozat ismétlésének kezdetén a körbefordulás 
megtörtént. 
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23.1. ábra. Unipoláris léptetőmotor működési elve 

Ha mindig csak egyetlen tekercs működik elektromágnesként, akkor egészlépéses 
üzemmódról beszélünk. Ha ellenben két szomszédos tekercs is elektromágnesként 
üzemel, akkor a forgórész a kettő közé fog beállni, és féllépéses üzemmód valósul meg. 
A szemléltetőábrán az ehhez szükséges jelsorozat: 1a, 1a-2a, 2a, 2a-1b, 1b, 1b-2b, 2b, 
2b-1a. A jelsorozat ismétlésének első eleménél lesz a körbefordulás teljes. 
 Unipoláris léptetőmotort olcsón beszerezni (esetleg tönkrement, hétköznapi 
eszközből kioperálni) meglehetősen nehézkes. Érdekes módon ritkán fordul elő otthoni 
eszközeinkben. Bipoláris léptetőmotort azonban igen jó eséllyel találunk régebbi CD-
írókban és tintasugaras nyomtatókban. Mindkét eszközben a fej mozgatásához 
használják. (Ezekben esetben precíziós alkalmazásról van szó, így gyaníthatóan hibrid 
léptetőmotorokkal találkozunk.) 
 A 23.2. ábra bipoláris léptetőmotor leegyszerűsített modelljét mutatja. A 
forgórészt jelképező nyilat itt is állandó mágnesként kell értelmeznünk. Ennél az 
elrendezésnél nincsen szükség külön tápvezetékre, viszont az áramirány működés 
közben változni fog a tekercsekben. Így állandó áramerősséget feltételezve három eset 
állhat elő: egyik irányba folyik az áram, másik irányba folyik az áram, nem folyik áram. 
A 23.2. ábrán bemutatott modell szerint a teljes körbeforduláshoz egészlépéses 
üzemmódban a következő jelszintek szükségesek (a többi nulla szinten ül): (–1a, +1b), 
(–2a, +2b), (+1a, –1b), (+2a, –2b). Féllépéses üzemmód itt is megvalósítható: (–
1a, +1b), 
(–1a, +1b, –2a, +2b), (–2a, +2b), (–2a, +2b, +1a, –1b), (+1a, –1b), (+1a, –1b, +2a, –2b), 
(+2a, –2b), (+2a, –2b, –1a, +1b). Az előbbi két jelsorozatnál a negatív előjel csak 
hangsúlyozza a polaritást, a negatív jelet kivételesen azonosíthatjuk a földpotenciállal 
(GND) is! Figyeljük meg a 23.2. ábrán, hogy két-két tekercs nem független egymástól, 
így ezeknél sokkal inkább indokolt a tekercspár megnevezés. 
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23.2. ábra. Bipoláris léptetőmotor működési elve 

Léptetőmotorok paramétereinél találkozunk még a kétfázisú, háromfázisú stb. 
szakszavakkal is. Ez azt jelenti, hogy hány független tekercset (vagy tekercspárt) 
tartalmaz a motor. Ennek értelmében a 23.1. ábrán látható séma négyfázisú (de 
unipoláris) léptetőmotort, a 23.2. ábrán látható séma viszont csak kétfázisú (de 
bipoláris) léptetőmotort szemléltet. 

24.2 Bipoláris léptetőmotorok vezérlése 

A bipoláris léptetőmotorok tekercsein mindkét irányban folyhat áram. Ennek biztosítása 
nem magától értetődő, de valakinek egyszer kipattant az agyából az a megoldás, amit 
ma H-hídnak nevezünk. A 23.3. ábrán a H-híd lényegi vázlata látható bármiféle 
ellenállások nélkül. A H-híddal egyetlen tekercsen tudjuk változtatni az áram irányát. 
Ha az A jelszint alacsony és a B magas, akkor a bal felső és a jobb alsó tranzisztor 
kinyit, a másik kettő lezár. Ekkor a tekercsen az ábra szerinti elrendezésben jobbra 
folyik az áram. Amennyiben a két jelszintet megcseréljük A-n és B-n, akkor az áram a 
tekercsen balra folyik. Azonos jelszintnél nem folyik áram a tekercsen. Nagyon fontos, 
hogy védődiódák alkalmazására itt is szükség van. Ezek hiányában a tekercs áramának 
kikapcsolásakor vagy éppen irányának megváltoztatásakor a keletkező 
feszültségimpulzus átütheti a tranzisztorokat. 

 

23.3. ábra. H-híd 

Annyi megjegyzést még szeretnénk a H-hídhoz hozzáfűzni, hogy ha ilyen elvi kapcsolás 

 216 



Mikrovezérlők Mechatronikai Alkalmazásai 

TÁMOP – 4.1.2./A/1-11/1-2011-0042  
 
 
után kutakodunk a neten, akkor igen gyakran azt a megoldást találjuk, amikor mind a 
négy tranzisztor npn (vagy éppen fordítva; pnp) típusú, a tranzisztorok bázisai pedig 
nincsenek összekötve. Aki azonban rakott már össze tranzisztorokból H-hidat, az 
garantáltan belefutott abba a problémába, hogy négy azonos tranzisztor esetén eltérő 
bázisellenállásokat kell választanunk a „felső” ill. „alsó” tranzisztorokhoz, és még így 
sem tudjuk teljes árammal hajtani a motort a közbülső feszültségesések miatt. 
Érthetetlen, de a két npn és két pnp tranzisztort tartalmazó áramköri rajzok sokkal 
kisebb arányban fordulnak elő. Pedig ennél megszűnnek a négy azonos tranzisztorból 
épített áramkörnél fölmerülő problémák! A duális tranzisztorpárok bázisainak 
(természetesen az ellenállás a gyakorlati kapcsolásoknál nem hagyható el) összekötése 
akkor nyújt kényelmes működtetést, ha ugyanakkora a motor tápfeszültsége, mint a 
vezérlőjeleké. A 23.3. ábrán ez azt jelenti, hogy az A és B vezérlőjelek is +U vagy GND 
szintet vehetnek föl. 
 H-hidat összerakni olyasmi, mint kártyavárat építeni. Először szórakoztató, de 
valószínűleg hamar leszokunk róla. Ez így is van jól, hiszen bipoláris léptetőmotorok 
vezérlésére számos cél-IC kapható; ilyen például a tankönyvben fölhasznált L293D. 
Ebben eleve benne vannak a védődiódák, így nagyon kevés alkatrésszel tudjuk vezérelni 
a léptetőmotorunkat. Két tekercshez ráadásul két komplett H-híd szükséges, és a 
cél-IC-k jellemzően éppen ennyit tartalmaznak. Nem véletlenül. 
 A fentebb leírtak után elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy szerezzünk magunknak 
léptetőmotort. Ha főként hobbicélokra és gyakorlásra, gyakorlatozásra gondolunk, 
akkor a szerző tapasztalata alapján a legegyszerűbb eset az, ha kerítünk magunknak egy 
régebbi számítógéphez használt CD-olvasót. Ezekbe annak idején jól kezelhető 
léptetőmotort építettek, lásd 23.4. ábra. (A beszerzéshez javasolható leselejtezett gépek 
megkaparintása, szervizes haverok „könyvjutalomban” való részesítése vagy lomis 
piacok intenzív látogatása…) A régebbi típusok hangsúlyozása azért indokolt, mert az 
újabbakban jellemzően DC-motorokat használnak, és csalódni fogunk. A motor típusa 
sajnos kívülről nem látszik az egységen. További lehetőség lehet még tönkrement 
tintasugaras nyomtatókból kiszerelni a fejmozgató léptetőmotort. 

 

23.4. ábra. CD-olvasóból kiszerelt  fejmozgató-egység, szélén a léptetőmotorral 

A 23.4. ábrán látható, CD-olvasóból kiszerelt egység léptetőmotorja tehát bipoláris. Erre 
a tényre a négy kivezetés utal, vö. 23.2. ábra. Az ábra felső részén látható színes 
bevonatú vezetéknégyes már utólagos forrasztás eredménye. A továbbiakra nézve 
nagyon fontos adat lesz számunkra, hogy a motor tekercseinek ellenállása 10 Ω, ami 
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5 V-os tápfeszültség esetén tekercsenként 500 mA-es áramfelvételt jelenthet! Az USB-
port terhelhetőségét ez már jócskán meghaladja. 

24.3 A motor léptetése 

Az előző alfejezetek után elérkezett az idő a tankönyv utolsó feladatainak 
megfogalmazására. Most már nem csak villogtatunk, kijelezünk, adatokat fogadunk és 
küldözgetünk, kapcsolgatunk, szabályozunk, hanem mozgatunk. 
37. feladat: 

Mozgassunk az ADuC-panel két nyomógombjával egyik ill. másik irányban 
léptetőmotort; egészlépéses üzemmódban. [Code50] 
A feladat megoldásánál maradunk a 23.4. ábrán látható eszköznél, a régebbi típusú CD-
olvasó egységből kiszerelt tálcánál, amelyen nem csak a léptetőmotor tanyázik, hanem 
az annak tengelyére tapadó, vízszintesen mozgatható olvasófej is. Ez utóbbi nálunk 
funkcióját veszti, csak abban fogunk gyönyörködni, hogy ide-oda továbbítjuk a fejet, és 
ráültetünk egy LEGO-figurát. 
 Az L293D IC lábkiosztását és a motor tekercseinek bekötését a 23.5. ábra mutatja. 
A C1 és C2 jelű tekercs a léptetőmotor két tekercsét (vagy tekercspárját) szimbolizálja. 
A VS szimbólum az adatlappal összhangban a motor tápfeszültségét jelenti. Nálunk ez is 
+5 V, nem csak a logikai jelek jelszintje. 

 

23.5. ábra. A léptetőmotor-vezérlő IC lábkiosztása és a motor (tekercseinek) bekötése 

A motorból kijövő négy vezeték szerepének meghatározása sokszor egyedi tájékozódást 
igényel. Multiméterrel azt könnyen megállapíthatjuk, hogy melyik két vezeték tartozik 
egy tekercshez (vagy tekercspárhoz), hiszen ezeken mérhetünk végesen kicsiny 
ellenállást. Ha nem egymáshoz tartozó két vezetéket markolunk föl, akkor azok nyilván 
szakadásként viselkednek. A léptetési szekvencia meghatározására sokszor az a legjobb 
mód, ha a motor kivezetéseit vezérlő-IC-nélkül, kézzel dugiszáljuk a próbapanelon a 
tápra és a földre. Hibás szekvenciánál a motor csak előre-hátra fog cincogni, míg ha 
eltaláljuk a helyes sorrendet, akkor egyértelműen fölismerhető módon elindul az egyik 
irányba. A biztonság kedvéért fordított sorrendben is játsszuk le a jeleket, hogy minden 
rendben lesz-e az ellenkező írányú léptetésénél is! A jónak tűnő sorrendet jegyezzük föl, 
és ültessük be a programunkba! 
 Az előző alfejezetben említettük, hogy a léptetőmotor tekercseinek ellenállása 
10 Ω, ami +5 V-os tápfeszültség esetén 500 mA-es áramfelvételt jelent. Két tekercsnél 
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ez 1 A, így egy mezei PC USB portja ezt már nem bírja el, hiszen az általában csak 
500 mA-rel terhelhető. De semmi baj, a 21.10. ábrán látható adapter terhelhetősége 
1,2 A, ami nekünk tökéletesen megfelel. Maga az elrendezés a 23.6. ábrán látható. 

 

23.6. ábra. A léptetőmotoros alkalmazás elrendezése 

A program a kivezetésekhez aktuális sorrendjéhez tartozó léptetési szekvencia 
megállapítása után már szinte semmiség. Két gombnyomás között szükségszerűen eltelő 
időt az EQU direktívával a var szimbólumhoz rendeljük, hogy ha módosítani akarunk a 
léptetés frekvenciáján, akkor azt csak egyszer kelljen megtennünk az újrafordításhoz. 
Az SDELAY szubrutint most úgy módosítottuk, hogy ha azt az A=100 értékkel hívjuk 
meg, akkor történik 0,1 s várakozás. Ami itt érdekes, az az, ahogyan a kódmemóriából 
történő ciklikus olvasást megoldjuk. Négyféle bemeneti jelkombinációt kell adnunk a 
vezérlő-IC-nek egy ciklusban (lásd 23.1 alfejezet). Ezt kihasználjuk, és a következő 
trükköt alkalmazzuk: ha egy regiszter értékét (a kódban ez az R2) folyamatosan 
növeljük, de minden növelés után csak az alsó két bitjét tartjuk meg, a többit kihajítjuk, 
akkor a regiszter értéke körbe-körbe jár 0 és 3 között. A programban konkrétan: 1, 2, 3, 
0, 1, 2, 3, 0, … Ez afféle modulóaritmetika. A másik irányban történő léptetéskor a 
regisztert folyamatosan csökkentetni kell, de az alsó két bit kimaszkolása éppen így 
működik, a hatás ugyanez. A kódban a következő alkalmazás rövid tárgyalhatósága 
érdekében két sort színessel kiemelünk. A kódkönyvtárban található videófelvételek 
között az alkalmazások működését elég nagy (var=10; 200 Hz) frekvenciával 
mutatjuk be. Ezt a frekvenciát sokkal nagyobbra már nem lehet venni, mert a motor 
elkezdi téveszteni a lépéseket, és csak zümmög össze-vissza… 
 
;**********Code50.asm********** 
ORG 0060h 
 
gomb1 BIT P3.2 ;Elnevezzük az 1. gomb bitjét. 

gomb2 BIT P3.3 ;Elnevezzük a 2. gomb bitjét. 

var EQU 200 ;A fordító számára értéket rendelünk a 

 ;'var' szimbólumhoz. 

 
MAIN: 
MOV DPTR,#phase ;Betöltjük az adatmutatóba a 'phase' címke 
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 ;címét. 

MOV R2,#0 ;R2-be 0-t töltünk. 

wait: 
JNB gomb1,forward ;Ugrunk, ha az 1. gombot nyomtuk meg. 

JNB gomb2,backward ;Ugrunk, ha a 2. gombot nyomtuk meg. 

JMP wait 
 

forward: ;Léptetés az egyik irányba. 

INC R2 ;Növeljük R2-értékét. 

MOV A,R2 ;A-ba tesszük. 

ANL A,#00000011b ;Kimaszkoljuk az alsó két bitet. 

MOV R2,A ;Visszaírjuk a degradált értéket. R2 így 

 ;gyakorlatilag modulóaritmetikával megy: 

 ;1,2,3,0, 1,2,3,0, ... 

MOVC A,@A+DPTR ;Kód-indirekt címzéssel betöltjük a 

 ;vezérlő-IC-nek szóló bitmintázatot. 

MOV P2,A ;Kitesszük a P2 portra. 

MOV A,#var 
CALL SDELAY ;'var' értékének megfelelő várakozás 

 ;következik. 

JMP wait ;Ugrás vissza a gombok figyeléséhez. 

 
backward: ;Léptetés az egyik irányba. 

DEC R2 ;Csökkentjük R2-értékét. 

MOV A,R2 ;A-ba tesszük. 

ANL A,#00000011b ;Kimaszkoljuk az alsó két bitet. 

MOV R2,A ;Visszaírjuk a degradált értéket. R2 így 

 ;gyakorlatilag modulóaritmetikával megy: 

 ;3,2,1,0, 3,2,1,0, ... 

MOVC A,@A+DPTR ;Kód-indirekt címzéssel betöltjük a 

 ;vezérlő-IC-nek szóló bitmintázatot. 

MOV P2,A ;Kitesszük a P2 portra. 

MOV A,#var 
CALL SDELAY ;'var' értékének megfelelő várakozás 

 ;következik. 

JMP wait ;Ugrás vissza a gombok figyeléséhez. 

  
;*********************************************** 

;**  Szubrutin:         SDELAY                ** 

;**  Paraméterátadás:   A                ** 

;*********************************************** 

;**  Ha A=100, akkor 0,1 s a várakozási idő.  ** 

;*********************************************** 

SDELAY: 
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MOV R7,A ;Az időkésleltetést meghatározó paraméter 

 ;átadása a szubrutinnak. Az adat az 

 ;akkumulátorban érkezik. 

cik7: 
MOV R6,#20 

cik6: 
MOV R5,#25 

cik5: 
NOP 
DJNZ R5,cik5 
DJNZ R6,cik6 
DJNZ R7,cik7 
RET ;Visszatérés a szubrutinból. 

 
;************************************************************* 

;**  A vezérlő-IC-nek (L293D) szóló jelek a kódmemóriában.  ** 

;************************************************************* 

phase: 
DB 00010000b 
DB 00000100b 
DB 00001000b 
DB 00000010b 

 
Az egészlépéses üzemmód után azonnal adódik a következő feladat: 
38. feladat: 

Mozgassunk az ADuC-panel két nyomógombjával egyik ill. másik irányban 
léptetőmotort; féllépéses üzemmódban. [Code51] 
A 37. feladathoz képest egyetlen eltérés lesz csupán, de ezt kihangsúlyozzuk: féllépéses 
üzemmódban hajtjuk meg a motort. A helyzet az, hogy itt 4 helyett 8 eleme lesz a 
léptetési szekvenciának, hiszen a feles lépésekben mindkét tekercspár áram alatt van. Ez 
a kódmemóriában rögzített bitmintázatok szempontjából az alábbi listát eredményezi (és 
ez a Code51 nevű programban található meg). 
phase: 
DB 00010000b 
DB 00010100b 
DB 00000100b 
DB 00001100b 
DB 00001000b 
DB 00001010b 
DB 00000010b 
DB 00010010b 

Figyeljük meg, hogy minden második sor a két szomszédos elem uniója. Sőt inkább a 
VAGY művelettel előálló érték. Mivel most 8 elemünk van, a kód a fentieken túl 
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mindösszesen két sorában módosul. Amit Code50-ben sárgával kiemeltünk, azt most 
erre kell átírnunk: 
ANL A,#00000111b ;Kimaszkoljuk az alsó három bitet. 

És kész, hiszen az alsó három biten 0-tól 7-ig ábrázolhatunk számokat, és jelen esetben 
pont erre van szükség. A motor mozgatása működik, méghozzá kifogástalanul működik. 
És ezt most már bármikor, nagyjából bármilyen léptetőmotorral meg tudjuk oldani… 
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25. UTÓSZÓ 

A szerző tarsolyában számtalan ötlet, számtalan finomítási lehetőség maradt még. 
Azonban a tankönyv már így is túldagadt a szerződésben meghatározott karakterleütési 
számon. Számítástechnikai könyvet befejezni nem lehet, csak abbahagyni. Egy azonban 
biztos: ha azok, akiknek a szerző a tankönyvet szánta, pozitív visszacsatolást indítanak, 
akkor lehet folytatása. Ha ismét lesz TÁMOP pályázati lehetőség, és a szerző 
támogatást kap, lesz is folytatása. Az majd kiderül, hogy milyen típusú mikrovezérlővel, 
milyen programozási nyelven, milyen alkalmazásokkal… 
 Az olvasó, ha tényleg figyelmesen végigkövetett mindent, már úgy érezheti, hogy 
egy kicsit ért a dolgokhoz. Megállni itt persze nem érdemes, és nem is szabad. Hiszen 
nagyjából most kezd látszani az, hogy még egy kis energiabefektetés, és mindent 
„megprogramozunk” magunk körül… A szerző arra biztat mindenkit, hogy folytassa az 
utat, ha kell, hát egyedül, mert meg fogja érni. 

A tankönyv nyilván nem lett tökéletes. Lehet, hogy ha még egyszer meg kellene 
írni, már kicsit másképpen alakulna. Véleményeket, kunstruktív kritikákat a szerző 
mindenesetre szívesen fogad, hiszen az élet örök tanulás. Mindenkinek. Ha a tankönyv 
mégis a javára vált a kedves olvasónak, akkor a szerzőnek csak annyi közlendője 
maradt, hogy kedves egészségére, és most nézzen körül a környezetében, hogy mire 
lehetne egy jó kis mikrovezérlős alkalmazást készíteni!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉGE 
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26. AZ ANALOG DEVICES HOZZÁJÁRULÁSA 

A tankönyv írásának finisében a szerző levelet váltott az Analog Devices céggel, hogy 
hozzájárulásukat kérje néhány, a cég által forgalmazott, oktatókészletekhez tartozó 
CD-n szereplő kód felhasználásához és a tankönyvbe való integrálásához. Az Analog 
Devices az engedélyt megadta. Kívánságukra mellékeljük a mintakódokhoz tartozó 
állásfoglalásukat: 

All ADuC842 code provided by ADI, including this file, is provided AS IS without 
warranty of any kind, either expressed or implied. You assume any and all risk from the 
use of this code. It is the responsibility of the person integrating this code into an 
application to ensure that the resulting application performs as required and is safe. 

Ennek magyar fordítása értelmét tekintve következő: 

Az Analog Devices Részvénytársaság (ADI, Analog Devices Incorporated) által közzétett 
valamennyi ADuC842-es kód úgy tekintendő, ahogyan azt közzétették. Ezekre 
semmiféle garancia; sem közvetlen, sem közvetett nem vonatkozik. Ezen kód 
használatának bárminemű és valamennyi felelősségét annak felhasználója viseli. A 
kódot bármiféle alkalmazásba beépítő személy felelőssége annak biztosítása, hogy az 
eredményként előálló alkalmazás az azzal szemben támasztott követelményeknek 
megfelelően és biztonságosan működjön. 

Az ilyesféle jogi megfogalmazások időnként ijesztők, de itt ezt kötelességünk volt 
közölni. A fentiek mindösszesen egyetlen szubrutinlistára és a 842-es architektúrához 
tartozó szimbólumlistára vonatkoznak: UARTIO.ASM és MOD842. A cég engedélyével 
ezeket csatolhattuk a tankönyvhöz. 

27. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A műszaki tankönyvhöz illő, jobbára tárgyilagos stílust félretéve szeretném felsorolni 
azoknak az embereknek a nevét, akiknek nagyon sokat köszönhettem a programozási és 
elektronikai szárnypróbálgatásaim során. 
 Köszönöm Bőczén Csabának és Bőczén Lászlónak mindazt, amit tőlük a 
számítástechnikai nyári TIT-táborban általános iskolás koromban megtanultam. 
Köszönöm Koltay Péternek (kezdetben annál a cégnél, a Keriparnál volt programozó, 
ahol édesapám is dolgozott) azt az éveken át tartó biztatást és terelgetést, ami igen csak 
a hasznomra vált a későbbiekben. Köszönöm Kispitye Attilának, hogy nagyon sokat 
átadott nekem a már akkor is káprázatos programozói tudásából, és megtanított a 
Commodore 64 assembly nyelvű programozásának rengeteg fortélyára. Köszönöm 
Matisz Attilának, a középiskolás fizikatanáromnak, hogy az általa vezetett szakkörön 
megismerkedhettem a Pascal nyelvvel és olyasmivel is, amire később ismertem csak rá, 
hogy nahát, hiszen az már numerikus matematika volt, csak még nem úgy hívtuk! 
 Az egyetemi évek alatti élményekért és az akkor megszerzett tudásért a 
legőszintébb köszönetemet szeretném kifejezni Jamniczky Árpád tanár úrnak. Aki tőle 
tanulta a villanytant, annak bárhol, bármikor jöhetett a mély víz! Horváth László és 
Székely Sándor analízis tanáraim nélkül pedig esélyem se lett volna úgy megtanulni a 
matematikát, hogy Laplace-trafóval többnyire még mindig gond nélkül tudjam 
áramkörök viselkedését számolni. De úgy, hogy értsem is, amit csinálok. Sok segítséget 
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és ötletet kaptam Csizmadia Ferenctől és Bognár Endrétől a gyakorlati elektronikába 
tett kalandjaim során. A mechatronika irányába indító bogarat pedig Szalai István tette a 
fülembe. Ezen az úton jól jött Gurin Péter logikai áramkörök órája, és bizony sokszor 
nem boldogultam volna Molnár Gergely tapasztalata és segítsége nélkül. 
 Kedves tanáraim, kollégáim! Hálás vagyok Nektek minden apróságért is! 
 Külön köszönet illeti Molnár Gergőt és Szalai Istvánt néhány speciális témakör 
átnézéséért, Burgundi Dávidot az ADuC-panel dokumentálásáért és Körmendy Gábort a 
tankönyv kritikus átolvasásáért. 
 Végül köszönetet kell mondanom feleségemnek, Évának és a kis Babadéknak, 
Attila Bencének azért, hogy türelmesen kivárták, amíg elkészítem a tankönyvet, és 
délutánonként, esténként bizony kevesebb időt tudtam rájuk szánni, mint amennyit 
megérdemeltek volna. 
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28. FÜGGELÉK – AZ ADUC 842-ES HALLGATÓI PANELJA 

Ebben a függelékben áramköri ill. beültetési rajzokkal, alkatrészlistával kívánunk 
segíteni annak, aki konkrétan a tankönyvhöz használt mikrovezérlős panelt óhajtja 
megépíteni vagy legyártatni ilyen megrendeléseket vállaló céggel. A tankönyvhöz 
mellékeljük a gyártáshoz szükséges ún. Gerber-fájlokat és a Drill-
fájlokat. Ettől a kezdő olvasó nem lesz sokkal boldogabb, így az alábbiakban 
további segítséget adunk a panel elkészítéséhez. 
Letölthető mellékletek tömörített formátumban(telepítők, forráskódok, rajzok, stb.): 
Melleklet.zip 
 A 28.2. és 28.3. ábra a tankönyvben használt panel nyomtatott áramköri (NYÁK-) 
tervét mutatja mind felül-, mind alulnézetből. A 28.5. és 28.6. ábrán a panel beültetési 
rajza látható a két nézetből. Ezek a rajzok akkor nyújtanak óriási segítséget, amikor 
megrendeljük az alkatrészeket, és magunk akarjuk őket ráforrasztani a panelra. Meg kell 
jegyeznünk, hogy néhány pozíció a tankönyvben használt panelon üresen maradt. Ilyen 
a 28.5. ábra jobb felső traktusában látható U8 jelű, és a külső tápellátás biztosítására 
szolgáló alkatrészek C2, C5, IC2 és X1 jelű pozíciója. A panel a tankönyvben 
bemutatott alkalmazásokban ezek üresen hagyásával is tökéletesen működött. 

Jótanácsként azt javasoljuk az olvasónak, hogy ha nincs kellő gyakorlata az apró 
alkatrészek forrasztásában, akkor ezt a műveletet ne az ADuC 842-es chip lábaival 
kezdje! Ugyanez igaz az FT232-es, USB-soros átalakító-IC-re is! A többi alkatrész már 
könnyebben kezelhető. 
 Az alkatrészlistát a XXXIV tartalmazza. A két kritikus tétel maga az ADuC 842-
es chip ill. a MAX4478ASD típusjelű műveleti erősítő. Ez utóbbi védelmi feladatot lát 
el; befelé nézve vedi a mikrovezérlő AD-átalakítójának első két csatornáját (a többit 
nem!), kifelé nézve puffert testesít meg a DA-átalakításhoz (szintúgy annak első két 
csatornájához). E két tétel nélkül az alkatrészlista összes eleme a legkedvezőbb árakkal 
dolgozó hazai mikroelektronikai csomagküldő szolgálatok tarifáit figyelembe véve 2013 
tavaszán 5 000 - 6 000 Ft-ért beszerezhető volt. A MAX4478ASD műveleti erősítő 
kevés hazai cégnél kapható, viszont nem túlságosan drága; kb. 1 000 Ft. Az ADuC 842-
es chip már borsosabb áron kapható, ha úgy akarjuk megvenni; ára kb. 6 500 Ft. Viszont 
e két kritikus alkatrész beszerzését megoldhatjuk oly módon is, hogy ingyenes mintát 
rendelünk a cégtől! Ennek az eljárásnak a bemutatása azonban már nem ennek a 
tankönyvnek a feladata. Akárhogyan is szerezzük be a 842-es mikrovezérlőt, figyeljünk 
oda a típusmegjelölésre! A tankönyvben használt panelon az ADUC842BSZ62-5 típusú 
mikrovezérlő foglalt helyet. A BSZ jelölés a tokozást azonosítja; ennek 52 lába van. 
Magára a tokozásra az MQFP betűszót használják. Ez a Metric Quad Flat Package 
(metrikus négyszögletű lapos tokozás) kifejezésből származik. A 62-es szám a 62 kbyte 
kódmemóriára utal, az 5-ös számjegy pedig a tápfeszültségre (+5 V). Az MQFP tokozás 
rajzát a 28.4. ábrán láthatjuk; az adatok milliméterben értendők. Maga a rajz az Analog 
Devices által közzétett fájlból származik. 
 A 28.7. és 28.8. ábrán a kész panel látható felül- és alulnézetből, immáron nem 
tervrajzként, hanem lefényképezve. Az érintkezőtüskék funkcionális leírásához a 
28.7. ábrán a 28.5. ábra számozásával összhangban megszámoztuk a tüskéket. Ezek 
leírását a XXXVban találjuk. 

A szalagkábel-csatlakozó lábkiosztását a 28.1. ábra és a XXXIII mutatja. Ezen a 
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csatlakozón keresztül kapcsolhatjuk a mikrovezérlő panelját próbapanelokhoz vagy 
bármihez, amihez csak akarjuk. Konkrét szalagkábel elkészítését azonban már az 
olvasóra bízzuk. A Függelékben leírtak alapján ez már nem fog nehézséget okozni. 
 

 

28.1. ábra. A szalagkábel-csatlakozó lábkiosztása úgy, ahogy ránézünk a kész panelra 

XXXIII. TÁBLÁZAT:A SZALAGKÁBEL-CSATLAKOZÓ LÁBKIOSZTÁSA. 

Szalagkábel-csatlakozó 
lába 

Hozzárendelés az ADuC 842-esen, 
(lábsorszám) 

1 +5 V 
2 GND 
3 P0.7 (52. láb) 
4 P0.6 (51. láb) 
5 P0.5 (50. láb) 
6 P0.4 (49. láb) 
7 P0.3 (46. láb) 
8 P0.2 (45. láb) 
9 P0.1 (44. láb) 

10 P0.0 (43. láb) 
11 P2.7 (39. láb) 
12 P2.6 (38. láb) 
13 P2.5 (37. láb) 
14 P2.4 (36. láb) 
15 P2.3 (31. láb) 
16 P2.2 (30. láb) 
17 P2.1 (29. láb) 
18 P2.0 (28. láb) 
19 P3.7 (25. láb) 
20 P3.6 (24. láb) 
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28.2. ábra. A hallgatói panel NYÁK-terve felülnézetből 

 

28.3. ábra. A hallgatói panel NYÁK-terve alulnézetből 

 

28.4. ábra. Az ADuC 842-es 52-lábú MQFP tokozása. A számadatok milliméterben értendők 
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28.5. ábra. A hallgatói panel felülnézeti beültetési rajza 

 

 

28.6. ábra. A hallgatói panel alulnézeti beültetési rajza 
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28.7. ábra. A kész panel felülnézetben, megszámozott tüskékkel 

 

 

28.8. ábra. A kész panel alulnézetben 
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XXXIV. TÁBLÁZAT:A HALLGATÓI PANEL ALKATRÉSZLISTÁJA. 

Mennyiség Érték/Típus Tokozás Pozíciószámok 
2 47u E3,5-10 C2, C5     
2 22p C0603 C11, C12     
1 10n C0805 C32     
7 100n C0805 C1, C6 C10, C13, 

C16 
C30, C31 

2 100n C1206 C7, C8     
6 100R R0805 R5, R6, R9 R10, R13, 

R16 
  

3 1k R0805 R1, R2, R3     
2 1R R0805 R15, L2     
2 4,7k R0805 R14, R17     
1 1R R1206 R4     
1 4,7K ellenállás-

háló 
SIL9 RN2     

1 32,768 kHz-es 
órakvarc 

TC26V Q1     

4 nyomógombok B3F-10XX 6x6 tact S5, S6, S7, 
S8 

    

1 20-pólusú, 90°-
os aljzat 

ML20L SV1     

1 tápcsatlakozó 733989-5 X1     
1 USB-B aljzat USB-B-SMT X2     
1 LM7805 

stabilizátor-IC 
TO220 IC2     

1 ADuC 842 PQFP52 IC1     
1 MAX4478ASD SO14 IC3     
1 FT232RL SSOP28 IC4     
9 LED1,8MM 1,8 mm LED1 – 

LED9 
    

4 JUMPER 2,54 mm, 6 mm JP1-9     
1 Tüskesor 2,54 mm 6/3 JP     
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XXXV. TÁBLÁZAT:A HALLGATÓI PANEL TÜSKÉINEK FUNKCIÓJA. 

Tüske Leírás 
1B +5 V 
1J RESET (15. láb) 
2B PSEN  (41. láb) 
2J 1 kΩ-os ellenálláson keresztül földre kötve, ha esetleg külső áramkörrel szándékozunk 

letöltési funkciókat megvalósítani. 
3B GND 
3J P3.2 (18. láb); 4,7 kΩ-os felhúzó-ellenállással tápra kötve. 
4 A USB-soros konverter-IC összekötése az ADuC 842-es mikrovezérlővel. Amennyiben 

külső tápot akarunk használni, akkor a 6-os blokkra kerül két jumper, de akkor a 4-es blokk 
valamennyi jumperét le kell vennünk. 

5B GND 
5J P3.3 (19. láb); 4,7 kΩ-os felhúzó-ellenállással tápra kötve. 
61B Külső táp esetén e két tüskére kell jumpert tenni. Ekkor a 4-es blokk valamennyi jumperét el 

kell távolítani. 61J 
62B Külső táp esetén e két tüskére kell jumpert tenni. Ekkor a 4-es blokk valamennyi jumperét el 

kell távolítani. 62J 
71B GND 
71J +5 V 
72B ADC 7 (14. láb) 
72J ADC 6 (13. láb) 
73B ADC 5 (12. láb) 
73J ADC 4 (11. láb) 
74B ADC 3 (4. láb) 
74J ADC 2 (3. láb) 
75B ADC 1; erősítővel pufferelt AD-csatorna. Nem közvetlenül kapcsolódik a 2. lábhoz! 
75J ADC 0; erősítővel pufferelt AD-csatorna. Nem közvetlenül kapcsolódik az 1. lábhoz! 
81B GND 
81J +5 V 
82B  

 
Ezek a tüskék semmihez sincsenek kötve. Nincs funkciójuk. 

82J 
83B 
83J 
84B 
84J 
85B DAC 1; pufferelve az erősítővel. Nem közvetlenül kapcsolódik az 10. lábhoz! 
85J DAC 0; pufferelve az erősítővel. Nem közvetlenül kapcsolódik a 9. lábhoz! 
9B P3.5 (23. láb) 
9J P3.4 (22. láb) 
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