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Programowanie w językach asemblera i C (1)
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Dodawanie dwóch liczb - program
Napisać program, który zsumuje dwie liczby.
Wynik dodawania należy wysłać na wyświetlacz
7-segmentowy.

Programowanie w językach asemblera i C (2)

Napisać program w języku asemblera a następnie w języku C, którego zadaniem
będzie zsumowanie dwóch liczb. Obie liczby należy umieścić w rejestrach.
Następnie za pomocą odpowiedniego rozkazu należy dodać zawartości obu
rejestrów i wynik umieścić w rejestrze. Wynik dodawania należy wyświetlić na
wyświetlaczu 7-segmentowym. W celu wyświetlenia liczby wykorzystać układ
wejścia/wyjścia 8255, który odpowiada za wysyłanie cyfr na odpowiednio
zaadresowane wyświetlacze.
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Założenia wstępne
Skorzystać z symulatora C51 firmy KEIL.
Wykorzystać programowalny układ wejścia/wyjścia 8255.
Można wykorzystać stos.
System sterowania jest układem dynamicznym.
Dane dla wyświetlacza wysyłać na port PB.
Port PC wykorzystać do wyboru wyświetlacza.

Programowanie w językach asemblera i C (3)

Do napisania i przetestowania programu należy użyć symulatora C51. Należy
wykorzystać wiadomości na temat programowalnego układu wejścia/wyjścia
równoległego 8255. Układ 8255 posiada 8-bitowe porty PA i PB., które mogą
być ustawiane jako wejścia lub jako wyjścia. Natomiast port PC podzielony jest
na dwie 4-bitowe części, które można oddzielnie programować jako wejście lub
jako wyjście. Sygnał RESET zeruje wszystkie rejestry układu oraz porty,
dodatkowo ustawiając je jako wyjścia. Sygnałami A0 i A1 wybiera się port lub
rejestr sterujący do odczytu lub zapisu danych. W trybie 1 i 2 poszczególne bity
PC mogą być ustawiane lub zerowane poprzez rejestr zerujący. Jest to
wykorzystywane w celu programowego blokowania i odblokowywania żądań
przerwań. Układ 8255 może pracować w 3 trybach. W trybie 0 każdy z portów
może pracować jako wejście lub wyjście proste. W trybie 1 Porty PA i PB mogą
pracować jako wejście lub wyjście z potwierdzeniem, a port PC jako port
sterujący. W ostatnim z trybów Pa pracuje jako port z możliwością transmisji
dwukierunkowej z potwierdzeniem, PB w trybie 0 lub 1, a port PC jako port
sterujący. W zadaniu należy wybrać odpowiedni tryb pracy. Stos wykorzystać dla
zapamiętania zawartości rejestrów z grupy rejestrów specjalnego przeznaczenia
SFR - DPL i DPH. Rejestry DPL i DPH tworzą razem rejestr DPTR, który jest
nazywany wskaźnikiem danych. Wybór portów PB i PC wynika z trybów pracy
układu 8255.
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Algorytm programu
1.
2.
3.
4.

Przesłać pierwszą liczbę do rejestru.
Przesłać drugą liczbę do rejestru.
Zsumować liczby.
Wynik dodawania wysłać na wyświetlacz 7segmentowy:
A. Kod odpowiedniej cyfry wysłać do portu PB.
B. Na linie portu PC podać kombinacje zer i jedynek
odpowiadającą numerowi odpowiedniego
wyświetlacza.
C. Należy zezwolić odpowiedniemu wyświetlaczowi na
wyświetlenie cyfry.

Programowanie w językach asemblera i C (4)

Na slajdzie podany jest przykładowy algorytm programu. W pierwszym kroku
należy przesłać pierwszą liczbę do rejestru. Następnie przesyłamy drugą liczbę
do innego rejestru. Po tych operacjach następuje operacja dodawania obu liczb.
Wynik należy umieścić w rejestrze. Sygnałem CS wybieramy układ 8255 – na
szynie mikrokontrolera pojawia się adres 800xh. Rejestr PA układu 8255 ma
wówczas adres 8000h, rejestr PB ma adres 8001h, zaś rejestr PC – adres 8002h.
Rejestr kontrolny ma przyporządkowany adres 8003h. System sterowania jest
układem dynamicznym, gdyż każdy z wyświetlaczy jest obsługiwany tylko przez
jeden port i w danej chwili może być aktywny tylko jeden z nich. Wyświetlanie
informacji na wyświetlaczach wymaga więc okresowego wysyłania cyfr na
poszczególne wyświetlacze. Dane są przesyłane przez port PB, który jest
ustawiony jako wyjście. Port PA nie jest wykorzystywany. Najbardziej znaczące
bity portu PC służą do wyboru wyświetlacza. Zatem porty PCH i PB powinny
być ustawione jako wyjścia pracujące w trybie 0. Konfiguracj aportów PA i PCl
jest nieistotna.
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Algorytm programu
5. Powtórzyć procedurę dla punktów od A do C dla
pozostałych wyświetlaczy.

Programowanie w językach asemblera i C (5)

Cykl wyświetlania informacji powinien przebiegać w następujący sposób:
Mikrokontroler wysyła 7-mio segmentowy kod cyfry do portu PB. Wysyłany kod
pojawia się na wejściach informacyjnych wszystkich wyświetlaczy, jednak żaden
z nich nie jest aktywny. Na pinie portu od PC4 do PC6 należy podać adres
wyświetlacza. Linia PC7 powinna być w stanie wysokim. Następnie należy
wysterować odpowiedni wyświetlacz. Wadą takiego rozwiązania jest stałe
zaangażowanie jednostki centralnej, natomiast zaletą możliwość programowego
regulowania jasności świecenia poszczególnych wyświetlaczy. Jasność
wyświetlaczy zależy od częstotliwości pobudzania wyświetlaczy w pętli
programowej.
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