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4.2. Podziaá ogólny i zastosowanie mikroprocesorów 
 
4.2.1. Materiaá nauczania  

    
Mikroprocesory jednoukáadowe 

Mikroprocesory jednoukáadowe, zwane równieĪ mikrokontrolerami, naleĪą do 
najwiĊkszej rodziny procesorów stosowanych w przemyĞle oraz w rozmaitych aplikacjach 
amatorskich i profesjonalnych. Prym wĞród tej grupy wiedzie rodzina kontrolerów 8-
bitowych serii MCS–51. Obecnie procesory te, o znacznie rozbudowanej architekturze, 
produkowane są przez wiele firm.  Najbardziej znaczące wĞród nich to: ATMEL 
(produkujący procesory typu 89C51) oraz INTEL (produkujący procesory typu 80C51). 

Poglądowy schemat blokowy mikrokontrolera 8–bitowego typu MCS–51 przedstawiono na  
rys.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6.  Poglądowy schemat blokowy mikrokontrolera 8–bitowego typu 89S52 
 

Na podstawie analizy rys. 6 moĪna stwierdziü, Īe mikrokontroler 89S52   to nic innego, 
jak niewielki system mikroprocesorowy. Wynika z tego fakt, Īe jego zasada dziaáania, 
wewnĊtrzny i zewnĊtrzny sposób przesyáu informacji są takie same jak  
w przypadku systemu mikroprocesorowego. Po to, by mikrokontroler byá urządzeniem  
pracującym samodzielnie, oprócz jednostki centralnej CPU, z mikroprocesorem dodatkowo 
zamieszczono  w jego wewnĊtrznej strukturze nastĊpujące  ukáady: 
– watchdog, 
– sterownik przerwaĔ, 
– ukáad czasowy, 
– sterownik RS, 
– porty WE/WY. 

Blok watchdog (czuwający pies) jest bardzo czĊsto stosowanym obwodem elektrycznym 
w mikroukáadach, a przy tym wykorzystywanych gáównie w sprzĊcie profesjonalnym. Jego 
zadanie, polegające na nadzorowaniu poprawnoĞci wykonywania dowolnego programu, 
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w znaczący sposób poprawia niezawodnoĞü caáego systemu. Urządzenie takie odmierza czas 
pomiĊdzy kolejnymi impulsami wysyáanymi do niego z systemu mikrokontrolera. 

W przypadku, gdy od ostatnio otrzymanego impulsu upáynie zbyt dáugi okres czasu to 
procesor zostaje restartowany, a caáy system powraca do stanu równowagi. 

Sterownik przerwaĔ jest to zespóá obwodów generujących tzw. przerwanie programowe. 
Przerwanie jest zawieszeniem czynnoĞci związanych z wykonaniem gáównego programu na 
rzecz wykonania innego, waĪniejszego programu. Przerwanie moĪe byü zainicjowane 
sygnaáami zewnĊtrznymi (przy wykorzystaniu specjalnych wejĞü) lub wewnĊtrznymi 
(pochodzącymi od ukáadów czasowych, sterownika RS). W systemie przerwaĔ, kaĪde z nich, 
posiada pewien priorytet. Oznacza to, Īe istnieje kolejnoĞü wykonywania programów 
pochodzących od przerwaĔ w chwili jednoczesnego ich zainicjowania.  

Sterownik RS jest w peáni kompletnym moduáem sáuĪącym do transmisji szeregowej 
danych (opisanej w rozdziale 4.1. na str. nr 13). 

Porty WE/WY zwane równieĪ portami, to linie po 8 bitów kaĪda, sáuĪące do równolegáej 
transmisji danych do i z urządzeĔ zewnĊtrznych wchodzących w skáad systemu 
mikroprocesorowego. 

Na rys. 7 przedstawiono symbol graficzny typowego procesora jednoukáadowego.  
 

 
 
 
Rys. 7.   Symbol graficzny wraz z oznaczonymi wyprowadzeniami procesora typu AT 89S52 
 
Opis funkcji przyporządkowanych poszczególnym koĔcówkom ukáadu scalonego AT 89S52 zestawiono 

w tabeli  1. 
 
Tabela 1.  Opis funkcji przyporządkowanych poszczególnym koĔcówkom ukáadu scalonego AT 89S52 
 
Pin                                             Realizowana  funkcja 
 1 WY/WE portu P1 bit 0 
 2 WY/WE portu P1 bit 1 
 3 WY/WE portu P1 bit 2 
 4 WY/WE portu P1 bit 3 
 5 WY/WE portu P1 bit 4 
 6 WY/WE portu P1 bit 5 
 7 WY/WE portu P1 bit 6 
 8 WY/WE portu P1 bit 7 
 9 Reset  ukáadu 
10 WY/WE portu P3 bit 0  (dodatkowo WE sterownika RS) 
11 WY/WE portu P3 bit 1 (dodatkowo WY sterownika RS) 
12 WY/WE portu P3 bit 2 (dodatkowo 1 WE przerwaĔ – INT0) 

AT 89S52 

1     2     3     4     5    6      7      8     9    10    11  12   13   14   15   16   17   18   19   20    

40    39   38   37   36   35   34   33    32   31  30  29   28   27   26   25   24    23   22   21   
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13 WY/WE portu P3 bit 3 (dodatkowo 2 WE przerwaĔ -  INT1) 
14 WY/WE portu P3 bit 4 (dodatkowo WE ukáadu czasowego T0) 
15 WY/WE portu P3 bit 5 (dodatkowo WE ukáadu czasowego T1) 
16 WY/WE portu P3 bit 6 (dodatkowo WY przy zapisie do pamiĊci zewnĊtrznej) 
17 WY/WE portu P3 bit 7 (dodatkowo WY przy odczycie z zewnĊtrznej pamiĊci) 
18 
19 

WE sáuĪące do podáączenia rezonatora kwarcowego (dla danej czĊstotliwoĞci rezonatora fr  czas 
trwania jednego cyklu maszynowego wynosi T=fr/12) 

20 Masa 
21 WY/WE portu P2 bit 0 
22 WY/WE portu P2 bit 1 
23 WY/WE portu P2 bit 2 
24 WY/WE portu P2 bit 3 
25 WY/WE portu P2 bit 4 
26 WY/WE portu P2 bit 5 
27 WY/WE portu P2 bit 6 
28 WY/WE portu P2 bit 7 
29 WyjĞcie sterujące odczytywaniem danych z zewnĊtrznej pamiĊci programu 
30 WyjĞcie sygnaáu zegara f=fr/6   
31 WejĞcie wyzwalające pobieranie programu z zewnĊtrznej pamiĊci programu 
32 WY/WE portu P0 bit 0 
33 WY/WE portu P0 bit 1 
34 WY/WE portu P0 bit 2 
35 WY/WE portu P0 bit 3 
36 WY/WE portu P0 bit 4 
37 WY/WE portu P0 bit 5 
38 WY/WE portu P0 bit 6 
39 WY/WE portu P0 bit 7 
40 + Zasilanie 
 
Ukáad elektroniczny sáuĪący do testowania programów (zwany ukáadem uruchomieniowym) 
napisanych dla mikrokontrolerów typu MCS–51 zostaá pokazany na rysunku 11 w rozdziale 
4.3. „ Programowanie mikroprocesorów”.  

Programowanie mikroprocesorów typu MCS–51 wymaga specjalnych urządzeĔ zwanych 
programatorami. Przed uaktywnieniem procesu programowania dany ukáad scalony naleĪy 
wáoĪyü do specjalnej podstawki (zazwyczaj typu ZIF) i dopiero wtedy rozpocząü 
programowanie. Wynika z tego fakt, Īe proces programowania nie moĪe odbywaü siĊ, gdy 
procesor znajduje siĊ w docelowym ukáadzie roboczym. Dokáadniej proces programowania 
mikrokontrolerów rodziny MCS–51, ze wzglĊdu na ich duĪą popularnoĞü, zostanie opisany  
w rozdziale 4.3. „Programowanie mikroprocesorów”. 
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Mikroprocesory typu RISC 
Mikroprocesory typu RISC, których architektura zostaáa juĪ zaprojektowana w latach 80, 

charakteryzują siĊ bardzo ciekawymi parametrami szeregującymi je na najwyĪszej póáce 
obecnie stosowanych mikroukáadów. 

Posiadają one znacznie skróconą liczbĊ rozkazów (w stosunku do mikroprocesorów 
jednoukáadowych rodziny MCS–51) przez co upraszcza siĊ proces ich programowania oraz 
czas wykonywania programu. Charakteryzują siĊ one pewnymi ograniczeniami  
w komunikacji wystĊpującej pomiĊdzy mikroprocesorem a wspóápracującą z nim pamiĊcią. 
Przejawem takiego stanu rzeczy jest zastosowanie oddzielnych instrukcji sáuĪących do 
wprowadzania i wyprowadzania danych do i z pamiĊci. Pozostaáe instrukcje 
mikroprocesorów typu RISC angaĪują tylko i wyáącznie rejestry, których iloĞü jest o wiele 
wiĊksza niĪ 
w procesorach jednoukáadowych typu MCS–51. 

Zastosowanie znaczącej liczby rejestrów (od 32 do 256) w widoczny sposób zwiĊksza 
wydajnoĞü systemu, odciąĪając jednoczeĞnie szynĊ procesor–pamiĊü. 
NajwaĪniejszym elementem wpáywającym na duĪą wydajnoĞü i jakoĞü pracy procesora typu 
RISC jest zastosowanie przetwarzania potokowego. Polega ono na tym, Īe kolejne rozkazy 
danego programu zaáadowanego w pamiĊci systemu wykonywane są w jednym cyklu 
maszynowym. W tym momencie naleĪy wspomnieü, iĪ mikroprocesorom typu MCS–51 na 
wykonanie pojedynczego rozkazu – w zaleĪnoĞci od typu, potrzebny byá czas: jednego, 
dwóch, trzech lub czterech cykli maszynowych. 

WĞród mikroprocesorów RISC moĪemy wyróĪniü kilka, bardzo rozpowszechnionych 
grup (rodzin), mianowicie są to: 
–  procesory AMD 
–  procesory SPARC 
–  procesory ARM 
–  procesory Power PC 
–  procesory MIPS. 

Zastosowanie procesorów o architekturze typu RISC jest ogromne – począwszy od 
mikroukáadów stosowanych do celów przemysáowych i amatorskich, po rozbudowane 
systemy mikroprocesorowe oraz sprzĊt PC. Wykorzystywane są równieĪ w: telefonii 
komórkowej oraz w urządzeniach sáuĪących do przesyáu informacji w sieciach internetowych. 
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Mikroprocesory typu AVR 
Mikroprocesory typu AVR naleĪą do grupy procesorów jednoukáadowych powoli 

wypierających mikroukáady wchodzące w skáad rodziny MCS–51.Ukáady te, opracowane 
przez firmĊ ATMEL, są w peáni kompatybilne z procesorami rodziny MCS–51. Ich 
kompatybilnoĞü wiąĪe siĊ nie tylko z analogicznym rozkáadem wyprowadzeĔ, ale równieĪ  
i z podobną listą wykonywanych rozkazów przez obydwa rodzaje procesorów. 
Do podstawowych róĪnic miĊdzy procesorami typu AVR i MCS–51 moĪna zaliczyü: 
� wiĊkszą szybkoĞü dziaáania (wynika ona z zastosowania w procesorze AVR architektury 

typu RISC), 
� szeroki zakres napiĊü zasilających (procesory AVR), 
� niewielki pobór mocy (procesory AVR), 
� funkcje akumulatora w procesorze typu AVR moĪe przejąü dowolnie wybrany przez    

uĪytkownika rejestr (metoda taka w znaczny sposób poprawia wydajnoĞü wykonywanych 
algorytmów), 

� zastosowanie szeregowego algorytmu programowania mikrokontrolera (algorytm ten 
umoĪliwia programowanie i kasowanie procesora bez potrzeby wyjmowania go z ukáadu 
roboczego, tak jak to odbywa siĊ w przypadku procesorów MCS–51). 
Procesory typu AVR stosowane są w róĪnych ukáadach sterujących, urządzeniach 

pomiarowych, rozbudowanych systemach alarmowych, blokach przetwarzających dane, 
mobilnych robotach przemysáowych oraz przemysáowych sterownikach swobodnie 
programowalnych. 

   
 
Mikroprocesory sygnaáowe 

Mikroprocesory sygnaáowe, zwane równieĪ cyfrowymi procesorami sygnaáowymi  
(DSP), sáuĪą do przetwarzania szybkozmiennych sygnaáów analogowych. NaleĪą one do 
odrĊbnej, wyspecjalizowanej grupy procesorów. Cechą charakterystyczną tych procesorów 
jest ĞciĞle wyodrĊbniona, w ich wewnĊtrznej strukturze, pamiĊü programu i pamiĊü danych.  

Taka konstrukcja umoĪliwia zwiĊkszenie szybkoĞci wykonywania wszystkich operacji. 
Mikroprocesory te posiadają równieĪ moĪliwoĞü równoczesnego odczytu danych i instrukcji. 
Praca procesorów DSP opiera siĊ na potokowym przetwarzaniu instrukcji, dziĊki czemu 
odznaczają siĊ one duĪą wydajnoĞcią i bardzo krótkim czasem wykonywania rozkazów. 

Procesory sygnaáowe budowane są zasadniczo jako: jednostki 16-, 24- lub 32-bitowe. 
Posiadają znacznie rozbudowaną jednostkĊ arytmetyczno-logiczną oraz szybki algorytm 
wykonywania operacji mnoĪenia danych. Nieodáącznym elementem ich wewnĊtrznej 
struktury są szybkodziaáające przetworniki A/C i ukáady mnoĪące. 

PowyĪsze wáasnoĞci procesorów DSP powodują, Īe znalazáy one zastosowanie  
w urządzeniach sáuĪących do przetwarzania sygnaáów analogowych, w szczególnoĞci 
dĨwiĊku. Wykorzystuje siĊ je do inteligentnej filtracji sygnaáów, obróbki i zapisu mowy 
ludzkiej oraz do produkcji powszechnie uĪywanych kart dĨwiĊkowych, stosowanych  
w komputerach PC. Dodatkowo procesory DSP wykorzystywane są w licznych konstrukcjach 
urządzeĔ  energoelektronicznych. 
        NajchĊtniej stosowaną rodziną mikroprocesorów DSP jest grupa procesorów typu  
TMS320, produkowanych przez firmĊ Texas Instruments. 
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PODSTAWY 
PROGRAMOWANIA 

MIKROKONTROLERÓW

4.3. Programowanie mikroprocesorów 
 
4.3.1. Materiaá nauczania 
 
Podstawy programowania mikroprocesorów 
 

Mikroprocesor (mikrokontroler) wykonuje program zawarty  
w jego pamiĊci programu w postaci zestawu bitów. Taka postaü jest 
maáo czytelna i zbyt trudna w zrozumieniu dla przeciĊtnego 
czáowieka, dlatego teĪ dla kaĪdego z typu mikroprocesora 
opracowano jĊzyk programowania – asembler. Stanowi on zestaw 

instrukcji (rozkazów) napisanych w tzw. postaci symbolicznej i nazywany jest kodem 
Ĩródáowym programu. Asembler umoĪliwia równieĪ zamianĊ (asemblacjĊ) kodu Ĩródáowego 
programu na jego odpowiednik zapisany w postaci binarnej - zwany postacią wynikową. 

Rozkazy interpretowane przez mikroprocesory miĊdzy innymi obejmują: 
–  operacje arytmetyczne na danych, 
–  operacje logiczne na danych, 
–  operacje przesyáania danych, 
–  instrukcje sáuĪące do sterowania pracą programu – skoki, 
–  operacje obsáugujące moduáy WE/WY, 
–  operacje nadzorujące pracą czasomierzy,  
–  operacje obsáugi przerwaĔ. 

KaĪdy program napisany w asemblerze skáada siĊ z piĊciu, zasadniczych czĊĞci: 
1 –  instrukcji  wstĊpnie organizujących pamiĊü programu,  
2 – deklaracji staáych (zmiennych) wystĊpujących w danym programie, 
3 –  bloku programów obsáugujących przerwania, 
4 –  programu wáaĞciwego, 
5 –  symbolicznego zakoĔczenia programu. 
 

Ogólna (przykáadowa) struktura programu w asemblerze bĊdzie wyglądaáa 
w nastĊpujący sposób: 
 
ORG 100H  –  Instrukcja ta informuje o organizacji pamiĊci, czyli  program wáaĞciwy zostanie  
                         zaáadowany począwszy od komórki (w naszym przypadku) o adresie 100H.  
                     –  Komórki pamiĊci zaczynające siĊ od adresu 0H do 100H przeznaczone są na  
                         podprogramy obsáugujące przerwania. Literka H umieszczona po adresie  
                        100  oznacza liczbĊ zapisaną w systemie szesnastkowym. 
                     –  Program, który nie bĊdzie zawieraá podprogramów obsáugujących przerwania 
                         moĪe zaczynaü siĊ od dowolnego adresu, np. 00H. 
 
Parametr1 EQU 10101111B – deklaracja staáej Parametr1=10101111B, gdzie B oznacza  
                                                      liczbĊ zapisaną w systemie binarnym 
Parametr2 EQU 20       – deklaracja staáej Parametr2=20 , 20 bez literki B lub H  
                                                      oznacza liczbĊ zapisaną w systemie dziesiĊtnym 
 
ORG 03H 
;tu moĪe znajdowaü siĊ podprogram obsáugujący przerwanie pochodzące od pierwszego 
wejĞcia INT0 
RETI; powrót do programu gáównego. 
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ORG 0BH 
;tu moĪe znajdowaü siĊ podprogram obsáugujący przerwanie pochodzące od ukáadu czasowego T0 
RETI; powrót do programu gáównego 
 
ORG 13H 
;tu moĪe znajdowaü siĊ podprogram obsáugujący przerwanie pochodzące od drugiego wejĞcia 
INT1 
RETI; powrót do programu gáównego 
 
ORG 1BH 
;tu moĪe znajdowaü siĊ podprogram obsáugujący przerwanie pochodzące od ukáadu czasowego T1 
RETI; powrót do programu gáównego 
 
ORG 23H 
;tu moĪe znajdowaü siĊ podprogram obsáugujący przerwanie pochodzące od portu szeregowego 
RETI; powrót do programu gáównego 
 
ORG 2BH 
;tu moĪe znajdowaü siĊ podprogram obsáugujący przerwanie pochodzące od ukáadu czasowego T2 
RETI; powrót do programu gáównego 
 
;W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĉ PROGRAM WàAĝCIWY (GàÓWNY) 
 
NOP; instrukcja typu – nic nie rób (stosowana dla stworzenia zwáoki czasowej równej 1 cykl maszynowy 
– w tym przypadku bezuĪyteczna) 
END; instrukcja koĔcząca wszystkie programy napisane w asemblerze 
 

NaleĪy zauwaĪyü, Īe w przypadku gdy piszemy program w asemblerze moĪemy 
korzystaü ze specjalnych instrukcji zrozumiaáych przez procesor oraz z poleceĔ ignorowanych 
przez niego, a pomocnych nam, czyli komentarzy pisanych po Ğredniku ( ; ). 
Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe program to zestaw linii rozkazowych zawierających 
odpowiednie instrukcje lub instrukcje wraz z pewnymi parametrami oraz odpowiednio 
dobrane komentarze. 

W dalszym etapie opisane zostaną najczĊĞciej uĪywane instrukcje pomocne przy 
tworzeniu programów w asemblerze. 
1) Operacje arytmetyczne na danych, czyli: dodawanie, odejmowanie, mnoĪenie, dzielenie, 
zmniejszanie zawartoĞci akumulatora o jeden (dekrementacja), zwiĊkszanie zawartoĞci 
akumulatora o jeden (inkrementacja). 
 
DODAWANIE ADD 
Operacja dodawania polega na algebraicznym dodaniu do zawartoĞci akumulatora zawartoĞci 
rejestru specjalnego (rejestry specjalne - są to banki pamiĊci wykorzystywane przez 
programistĊ do chwilowego przechowywania informacji oraz do przeprowadzania róĪnych 
operacji na danych. WystĊpuje osiem podstawowych rejestrów, odpowiednio oznaczonych 
R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7) lub danej liczbowej i wpisaniu otrzymanego wyniku do 
akumulatora. 
 
Przykáad 1 
ADD A,R1; operacja ta powoduje dodanie zawartoĞci rejestru R1 do zawartoĞci akumulatora 
A oraz umieszcza wynik w akumulatorze A. 
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Przykáad 2 
ADD A,#14; operacja ta powoduje dodanie wartoĞci liczbowej równej 14 do zawartoĞci akumulatora A oraz 
umieszcza wynik w akumulatorze A. 
 
ODEJMOWANIE SUBB 
W przypadku operacji odejmowania od zawartoĞci akumulatora A jest odejmowany dany 
argument oraz zawartoĞü specjalnego bitu poĪyczki C 
Przykáad 1  
SUBB A,#10;  operacja ta powoduje  zmniejszenie zawartoĞci  akumulatora o liczbĊ równą 10 oraz  
o stan bitu poĪyczki C (w przypadku gdy nie byá on wczeĞniej wyzerowany) 
 
MNOĩENIE MUL AB 
Wynikiem tej operacji jest pomnoĪenie oĞmiobitowej liczby znajdującej siĊ w akumulatorze 
A przez równieĪ oĞmiobitową liczbĊ wpisaną uprzednio do rejestru specjalnego B. W wyniku 
mnoĪenia osiem bardziej znaczących bitów wpisywanych jest do rejestru B a osiem mniej 
znaczących do akumulatora A. 
 
DZIELENIE DIV AB 
Podobnie jak w przypadku mnoĪenia, liczba zawarta w akumulatorze A jest dzielona przez 
liczbĊ oĞmiobitową zamieszczoną w rejestrze B. Wynik dzielenia, w postaci czĊĞci 
caákowitej, wpisywany jest do akumulatora, zaĞ reszta do rejestru B. 
 
DEKREMENTACJA DEC 
Funkcja ta powoduje zmniejszenie wskazanego parametru (akumulatora, rejestru, zawartoĞci 
pamiĊci) o jeden. 
 
Przykáad  
DEC A; instrukcja ta powoduje zmniejszenie zawartoĞci akumulatora o jeden 
 
 
INKREMENTACJA INC 
Funkcja ta powoduje zwiĊkszenie wskazanego parametru (akumulatora, rejestru, zawartoĞci 
pamiĊci) o jeden. 
 
Przykáad  
INC A; instrukcja ta powoduje zwiĊkszenie zawartoĞci akumulatora o jeden 
 
2) Operacje logiczne na danych,  
    a) operacje na bajtach, czyli: iloczyn logiczny dwóch bajtów, suma logiczna dwóch bajtów,  
       zerowanie (negowanie) zawartoĞci akumulatora, zamiana póábajtów. 
 
ILOCZYN LOGICZNY ANL X1, X2 
Wykonanie tej instrukcji powoduje pomnoĪenie w sposób logiczny (bit po bicie) danych 
parametrów X1, X2 oraz wpisanie wyniku do komórki, z której zostaá pobrany parametr X1. 
Zmiennymi X1 i X2 są: akumulator, rejestr, zawartoĞci pamiĊci. 
 
Przykáad 
ANL A,R1; w wyniku pomnoĪenia zawartoĞci akumulatora oraz zawartoĞci rejestru R1 
uzyskany wynik zostanie wpisany do akumulatora  
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SUMA LOGICZNNA ORL X1, X2 
Wykonanie tej instrukcji powoduje zsumowanie w sposób logiczny (bit po bicie) danych 
parametrów X1, X2 oraz wpisanie wyniku do komórki, z której zostaá pobrany parametr X1. 
Zmiennymi X1 i X2 są: akumulator, rejestr, zawartoĞci pamiĊci. 
 
Przykáad 
ORL A,@R1; w wyniku zsumowania zawartoĞci akumulatora oraz zawartoĞci komórki 
pamiĊci zaadresowanej w sposób poĞredni, przy pomocy rejestru R1, uzyskany wynik 
zostanie wpisany do akumulatora 
 
ZEROWANIE ZAWARTOĝCI AKUMULATORA CLR A 
Operacja ta powoduje wpisanie do akumulatora wartoĞci binarnej równej: 00000000B 
 
ZANEGOWANIE ZAWARTOĝCI AKUMULATORA CPL A 
Operacja ta powoduje zanegowanie wszystkich bitów wpisanych uprzednio do akumulatora  
Przykáad 
W akumulatorze znajduje siĊ liczba: 00010101B. W wyniku operacji CPL A, zawartoĞü 
akumulatora zmieni siĊ w nastĊpujący sposób: 11101010B. 
 
ZAMIANA PÓàBAJTÓW SWAP A 
Instrukcja SWAP wymienia póábajty (mniej i bardziej znaczący póábajt) w akumulatorze. 
 
     b) operacje logiczne na bitach, czyli: zerowanie, negowanie i ustawianie bitów oraz iloczyn i suma 
           logiczna  
Operacje logiczne na bitach stanowią peáną analogiĊ do operacji na caáych bajtach.  
WĞród nich moĪemy wyróĪniü: 
– ZEROWANIE BITU CLR bit (np. CLR ACC.3 – wyzeruj czwarty bit akumulatora), 
– NEGOWANIE BITU CPL bit (np. CPL P1.2, zaneguj trzeci bit portu P1), 
– USTAWIANIE BITU SETB bit (np. SETB ACC.3, ustaw czwarty bit akumulatora w stan   
                                                         –1 logiczny), 
– ILOCZYN LOGICZNY ANL C, bit  
– SUMA LOGICZNA ORL C, bit  ; C bit przeniesienia rejestru specjalnego. 
 
3) Operacje przesyáania danych, czyli: kopiowanie danych pomiĊdzy rejestrami oraz zapis i odczyt  
stosu 
 
KOPIOWANIE DANYCH MOV X1, X2 
Dane wskazane przez argument X2 kopiowane są do miejsca wskazanego przez argument X1 
WyróĪniamy nastĊpujące rodzaje kopiowania danych: 
– MOV A, Rx (kopiowanie zawartoĞci rejestru Rx do akumulatora), 
– MOV A, @Rx (poĞrednie kopiowanie zawartoĞci komórki pamiĊci zapisanej w rejestrze Rx do   
                             akumulatora), 
– MOV A, #staáa (wprowadzenie do akumulatora staáej liczbowej, np. MOV A, #10B). 
Oprócz kopiowania danych do akumulatora istnieje równieĪ moĪliwoĞü kopiowania danych 
do rejestrów oraz komórek pamiĊci z akumulatora. 
 
ZAPIS DANYCH NA STOS PUSH adres 
Instrukcja ta powoduje zapis zawartoĞci z wewnĊtrznej pamiĊci danych o podanym adresie  
do komórki pamiĊci wewnĊtrznej specjalnego rejestru, o adresie zawartym w rejestrze  
zarezerwowanym do obsáugi stosu. 
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ODCZYT DANYCH ZE STOSU POP adres 
Instrukcja ta powoduje zapis zawartoĞci z komórki pamiĊci wewnĊtrznej specjalnego rejestru, 
o  adresie zawartym w rejestrze  zarezerwowanym do obsáugi stosu, do komórki wewnĊtrznej 
pamiĊci danych o podanym adresie. 
 
4) Skoki – czyli skok bezwarunkowy, skok do podprogramu, skoki warunkowe zaleĪne od bitu oraz  
    skoki specjalne.  
 
SKOK DO PODPROGRAMU LCALL nazwa    RET 
Po wykonaniu powyĪszej instrukcji nastĊpuje skok do podprogramu o podanej nazwie oraz 
powrót z niego po wykonaniu instrukcji RET  
 
Przykáad 
LCALL zegar                               ;skok do podprogramu o nazwie zegar 

(* )MOV A, R1                ;program gáówny (jest on interpretowany dopiero po  
                                                     ;wykonaniu podprogramu oraz instrukcji typu RET) 

 
zegar: 
                       ;jeĪeli zachodzi taka potrzeba w tym miejscu mogą znajdowaü siĊ  

                      ;instrukcje wchodzące w skáad podprogramu o nazwie zegar 
RET                          ;powrót z podprogramu o nazwie zegar do miejsca oznaczonego (*) 
 
 
SKOK BEZWARUNKOWY LJMP nazwa 
Po wykonaniu powyĪszej instrukcji nastĊpuje skok do podprogramu o podanej nazwie. 
 
Przykáad 
LJMP dioda2                       ;skok do podprogramu dioda2 
dioda1: 

CLR P2.3                 ;program gáówny (w tym przypadku nie bĊdzie on wykonywany) 
dioda2:  

                                 ;tu mogą znajdowaü siĊ instrukcje wchodzące w skáad  
                                             ;podprogramu dioda2 
END 
 
SKOKI WARUNKOWE ZALEĩNE OD BITU 
– JB bit, nazwa ;skok w odpowiednie miejsca programu (oznaczone nazwą), w przypadku 
gdy zmienna (bit) jest równa 1 
– JNB bit, nazwa ;skok w odpowiednie miejsca programu (oznaczone nazwą), w przypadku 
gdy zmienna (bit) jest równa 0 
– JNZ nazwa ;skok w odpowiednie miejsca programu (oznaczone nazwą), w przypadku gdy 
stan bitów akumulatora jest róĪny od 0 
– JZ  nazwa ;skok w odpowiednie miejsce programu (oznaczone nazwą), w przypadku gdy 
stan bitów akumulatora jest równy 0 
 
SKOKI SPECJALNE 
– CJNE arg1,arg2,nazwa ;funkcja ta dokonuje porównania dwóch argumentów, jeĪeli są 
róĪne od siebie to nastĊpuje skok do miejsca w programie o podanej nazwie. W przypadku, 
gdy argumenty są równe program przechodzi do wykonywania nastĊpnej instrukcji po 
rozkazie CJNE. 
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– DJNZ A, nazwa ;instrukcja ta powoduje zmniejszenie zawartoĞci akumulatora o jeden  
i jeĪeli jego „zawartoĞü jest róĪna od zera” to nastĊpuje skok do miejsca w programie  
o podanej nazwie. W przypadku, gdy „zawartoĞü akumulatora jest równa zero” skok nie 
nastĊpuje i jest wykonywany rozkaz po instrukcji DJNZ.  
 
5) Operacje obsáugujące port szeregowy 
Sterowanie transmisją szeregową w procesorach MCS–51 odbywa siĊ za pomocą ustawieĔ 
bitów rejestru specjalnego SCON. 
Poszczególne bity tego rejestru mają nastĊpujące zadanie: 
SCON.0 ( RI ) – bit odebrania znaku  
SCON.1 ( TI )  – bit wysáania znaku  
SCON.2 ( RB8 ) –  9 bit transmisji odbieranego znaku  
SCON.3 ( TB8 ) –  9 bit transmisji wysyáanego znaku  
SCON.4 ( REN ) –  zezwolenie na odbiór danych 
SCON.5 ( SM2 ) –  sterowanie komunikacją wieloprocesorową 
SCON.6 ( SM1 ) –  ustawianie trybu pracy  
SCON.7 ( SM0 ) –  ustawianie trybu pracy 
 
5) Operacje nadzorujące pracą czasomierzy 
W mikrokontrolerach pracą ukáadów liczących sterują dwa rejestry specjalne: TMOD oraz 
TCON. 
Zadania realizowane przez kolejne bity rejestru TMOD są nastĊpujące: 
Licznik T0 
TMOD.0 ( M0 ) – tryb pracy  
TMOD.1 ( M1 )  – tryb pracy  
TMOD.2 ( C/T ) –  gdy bit C/T=0 to ukáad zachowuje siĊ jak czasomierz, zliczający impulsy  
                               wewnĊtrzne   
                            – gdy bit C/T=1 to ukáad zachowuje siĊ jak licznik impulsów zewnĊtrznych   
TMOD.3 ( GATE ) – kontrola nad pracą ukáadu liczącego 
                             – GATE =0 ,start i stop licznika odbywa siĊ przez ustawienie bitu 
                               TRx(TR0=1) w sáowie TCON  
                             – GATE =1 ,start i stop licznika odbywa siĊ przez ustawienie bitu 
                               TRx(TR0=1) w sáowie TCON oraz dodatkowo o jego stanie pracy  
                               decyduje stan linii INTx (czyli, gdy TR0=1 i INT0=1 to nastĊpuje 
                               zliczanie impulsów) 
 
Licznik T1 
TMOD.4 ( M0 ) – tryb pracy  
TMOD.5 ( M1 )  – tryb pracy  
TMOD.6 ( C/T ) –  gdy bit C/T=0 to ukáad zachowuje siĊ jak czasomierz, zliczający impulsy 
                               wewnĊtrzne   
                            – gdy bit C/T=1 to ukáad zachowuje siĊ jak licznik impulsów zewnĊtrznych   
TMOD.7 ( GATE ) – kontrola pracą ukáadu liczącego 
                             – GATE =0 ,start i stop licznika odbywa siĊ przez ustawienie bitu 
                               TRx(TR1=1) w sáowie TCON  
                             – GATE =1 ,start i stop licznika odbywa siĊ przez ustawienie bitu 
                               TRx(TR1=1) w sáowie TCON oraz dodatkowo o jego stanie pracy  
                               decyduje stan linii INTx (czyli, gdy  TR1=1 i INT1=1 to nastĊpuje  
                               zliczanie impulsów) 
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Tryby pracy ukáadów liczących, uwzglĊdniające stany znaczników M1 i M2 ( poszczególnych 
bitów rejestru TMOD), zostaáy przedstawione w tabeli 4.3.1. 
 
M0 M1                                      Rodzaj wykonywanej pracy 
  0       0 Tryb0; licznik 13 bitowy 
  0    1 Tryb 1; licznik 16 bitowy 
  1   0 Tryb 2; licznik 8 bitowy z automatycznym wpisywaniem wartoĞci początkowej do rejestru  

THi 
  1   1 Tryb 3; licznik T1 nie pracuje, T0 pracuje jako dwa, 8 bitowe liczniki 
Tabela 4.3.1. Tryby pracy ukáadów liczących wystĊpujące w procesorze rodziny MCS-51 
 
Zadnia realizowane przez kolejne bity rejestru TCON: 
TCON.0 ( IT0 )  –  bit sterujący pracą przerwaĔ 
TCON.1 ( IE0)   –  bit sterujący pracą przerwaĔ 
TCON.2 ( IT1 )  –  bit sterujący pracą przerwaĔ 
TCON.3 ( IE1 )  –  bit sterujący pracą przerwaĔ 
TCON.4 ( TR0 ) –  bit sterujący zliczaniem (licznik T0) 
TCON.5 ( TF0 ) –  bit informujący o przepeánieniu licznika T0 
TCON.6 ( TR1 ) –  bit sterujący zliczaniem (licznik T1) 
TCON.7 ( TF1 ) –  bit informujący o przepeánieniu licznika T1 
 
W przypadku, gdy bit TR1=0 i bit TR0=0 to nastĊpuje wstrzymanie pracy licznika, natomiast, 
gdy bit TR1=1oraz bit TR0=1 to nastĊpuje rozpoczĊcie procesu zliczania. 
Stany szesnastobitowych liczników wchodzących w skáad ukáadu czasowego mogą byü  
modyfikowane programowo poprzez cztery rejestry specjalne: 
TH0 – najbardziej znaczący bajt licznika T0 
TL0 – mniej znaczący bajt licznika T0 
TH1 – najbardziej znaczący bajt licznika T1 
TL1 – mniej znaczący bajt licznika T1  
 
6) Operacje obsáugi przerwaĔ 

W mikrokontrolerach rodziny MCS - 51 istniej specjalny rejestr - IE nadzorujący pracą 
przerwaĔ. Odpowiednie bity tego rejestru mają nastĊpujące znaczenie: 
IE.0 ( EX0 ) – zezwolenie na przerwanie z wejĞcia INT0 
IE.1 ( ET0 ) – zezwolenie na przerwanie z czasomierza T0 
IE.2 ( EX1 ) – zezwolenie na przerwanie z wejĞcia INT1  
IE.3 ( ET1 ) – zezwolenie na przerwanie z czasomierza T1 
IE.4 ( ES )  – zezwolenie na przerwanie pochodzące ze sterownika transmisji szeregowej RS 
IE.7 ( EA ) –  ogólne zezwolenie na przerwanie 
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Programatory i proces programowania mikroprocesorów 
Programatory to mniej lub bardziej skomplikowane urządzenia elektroniczne, których 

zadaniem jest wprowadzenie do wewnĊtrznej pamiĊci mikrokontrolera dowolnego programu. 
ZáoĪonoĞü budowy programatora jest związana z jego moĪliwoĞciami, czyli liczbą 
obsáugiwanych ukáadów scalonych. Nieodzownym elementem (oprócz programatora) zestawu 
sáuĪącego do programowania jest komputer, zasilacz oraz linia áącząca te elementy. Schemat 
blokowy zestawu sáuĪącego do programowania mikrokontrolerów przedstawiono na rys.8.  

 
 
Rys.8.   Schemat blokowy zestawu sáuĪącego do programowania mikrokontrolerów 
 

W zestawach sáuĪących do programowania mikrokontrolerów stosowane są dwa sposoby 
áączenia ich z komputerem. Pierwszy sposób to zastosowanie áącza szeregowego, drugi to 
zastosowanie áącza typu równolegáego.  

Zestaw kolejnych czynnoĞci, jakie naleĪy wykonaü podczas programowania pokazany 
zostaá na rysunku  9. 

 ZASILACZ 

   KOMPUTER PC 

PROGRAMATOR 

  MIKROKONTROLER 

Podstawka 
  typu ZIF 

Linia áącząca programator 
      z komputerem PC 
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Rys. 9.   Algorytm programowania mikrokontrolerów 
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CzynnoĞci przedstawione na rysunku 9 najlepiej opisaü na konkretnym przykáadzie.  
 
Przykáad: 

W oparciu o schemat zestawu uruchomieniowego z rys.11napisaü program, którego 
wynikiem koĔcowym ma byü zaĞwiecenie siĊ jednej diody – LED 1, doáączonej do czwartego 
wyjĞcia portu P1 mikrokontrolera typu 89S52. 
Wydruk (listing) programu realizującego powyĪsze zadanie bĊdzie wyglądaá w nastĊpujący 
sposób: 
LED.asm 
ORG 0H 
MOV P1,#00001111B; wyróĪniony bit w danym zapisie jest odpowiedzialny za uaktywnienie  
                                     diody LED podáączonej do czwartego wyjĞcia portu P1 
 
END 
W wyniku asemblacji (uĪycia specjalnego programu) otrzymamy dwa, dodatkowe programy: 
pierwszy z heksadecymalnym kodem Ĩródáowym – led.hex, áadowanym do pamiĊci procesora 
oraz drugi, pomocniczy typu: led.lst – informujący programistĊ o ewentualnie wystĊpujących 
w nim báĊdach. Listingi tych, dwóch programów przedstawiono poniĪej. 
 
led.hex 
 
:0300000075900FE9 
:00000001FF 
 
led.lst 
Line  I  Addr  Code            Source 
 
    1:  N      0000 ORG 0H 
    2:   0000 75 90 0F MOV P1,#00001111B 
    3: 
    4:    END 
 

Kolejnym krokiem przy programowaniu (rys.9) jest symulacja komputerowa 
umoĪliwiająca sprawdzenie poprawnoĞci danego programu napisanego w asemblerze.  
W przypadku, gdy etap ten zakoĔczy siĊ sukcesem, moĪna uruchomiü programator  
i zaáadowaü program do umieszczonego w nim procesora. NaleĪy pamiĊtaü o tym, aby 
sprawdziü (zweryfikowaü) identycznoĞü zaáadowanego programu z jego Ĩródáową wersją. 
Procesor, z tak zaáadowanym programem, moĪna umieĞciü dopiero w zestawie 
uruchomieniowym (rys. 10 i rys.11). 
Zadaniem ukáadów uruchomieniowych jest praktyczne sprawdzenie poprawnoĞci 
funkcjonowania danego programu w niemal rzeczywistych warunkach. 

W celu zabezpieczenia wáasnej pracy moĪna 
dodatkowo wprowadziü podczas procesu 
programowania do struktury wewnĊtrznej 
mikroprocesora bit zabezpieczenia. UniemoĪliwia on 
odczytanie przez osoby postronne zawartoĞci 
wewnĊtrznej pamiĊci mikroprocesora. 
 
 

Rys 10.   Zestaw uruchomieniowy  
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Rys. 11.  Schemat „zestawu uruchomieniowego”  
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