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Hardver alapok 5. laborgyakorlat 
 

A laborgyakorlat célja: 
Egyszerő sorrendi feladatok megvalósítása szimulátoros környezetben, majd kipróbálása mérıpanelen.  

1. Szoftveres léptetıregiszter készítése 
Feladat:  
Írjunk assembly szubrutint (SENDBYTE), amely a W regiszterben kapott 8 bites értéket bitsorosan továbbítja 
a RB1-SCK, RB3-Dout portbiteken. A szubrutin minden adatbit után egy adott hosszúságú SCK órajel 
pulzust állítson elı. Az órajel „1” értéke alatt az adat kimenet értéke ne változzon. A szubrutin elsıként a 
legmagasabb helyi értékő bitet továbbítsa. Az idızítéshez használjuk az elızı laborfoglalkozáson elkészített 
Delay10us szubrutint. 
Ellenırizzük a mőködést a szimulátor logikai analizátor funkciójával. 
Egészítsük ki a feladatot úgy, hogy a léptetés elején az RA3 portbitet kapcsoljuk 0-ba, majd a küldés végén 
vissza 1-be. Végül kapcsoljuk az RC2 portbitet 1-be.  
 

 
SCK 

Dout D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

RA3 

RC2 
 

Segítség a megoldáshoz 

Az elızı foglalkozáson elkészített impulzus elıállító programrészlet alapötletét felhasználva több pulzust is 
generálhatunk. Az elıírt idıdiagramnak megfelelıen vezéreljük a portbiteket, ahol pedig idızítésre van 
szükség, ott hívjuk meg a megfelelı Delay szubrutint. A mérıpanelen található hétszegmens kijelzı egység 
két egymás után láncolt léptetı regisztert tartalmaz, melynek mőködését már a 3. laborfoglalkozás 
alkalmával megismertük. A most készítendı szubrutin arra szolgál, hogy ezeket a léptetı regisztereket töltse 
fel a W regiszterben megadott adattal. 
 

2. Jelzılámpa vezérlés 
Feladat:  
A 2. mérésen megismert feladat szoftveres megvalósítása. A keresztezıdés két jelzılámpáját a hétszegmens 
kijelzık középsı szegmensei alkotják az alábbi ábrának megfelelıen. 
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Az elızı feladatban elkészített (SENDBYTE) szubrutin felhasználásával készítsünk olyan szubrutint 
(SETLAMP), amely a W regiszterben kapott 0..7 közötti szám alapján beállítja az eredeti feladatnak 
megfelelı kijelzést a panelen található hétszegmens kijelzıkön. 
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Segítség a megoldáshoz: 

A kijelzı vezérléséhez két bájtot kell kiküldeni egymást követıen, melyeknek egyes bitjei az alábbi 
jelentésőek: 
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Szubrutin a kódok 

elıállításához, W=0..3 

állapot 

 

LAMP_KOD: 

ANDLW H’03’ 

BRW 

RETLW B’00000100’;P 

RETLW B’10000100’;PS 

RETLW B’00010000’;Z 

RETLW B’10000000’;S 

 

A kijelzendı értékek 
elıállítását egy állapotváltozó 
alapján végezzük két táblázat 
(LAMP_STAT és LAMP_KOD) 
segítségével a mellékelt 
táblázat szerint. 
 

Állapot Bal kijelzı Jobb kijelzı Táblázat érték 
0 Piros (0) Piros (0) B’0000 0000’ 

1 Piros+Sárga (1) Piros (0) B’0001 0000’ 

2 Zöld (2) Piros (0) B’0010 0000’ 

3 Sárga (3) Piros (0) B’0011 0000’ 

4 Piros (0) Piros (0) B’0000 0000’ 

5 Piros (0) Piros+Sárga (1) B’0000 0001’ 

6 Piros (0) Zöld (2) B’0000 0010’ 

7 Piros (0) Sárga (3) B’0000 0011’  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Állapotváltozó (0..7) 

LAMP_STAT 

H’1 0’ 

LAMP_KOD LAMP_KOD 

B’10000100’  
B’00000100’  
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LAMP_STAT: 

 ANDLW H’07’ ; alsó 3 bit meghagyása 

 BRW 

 RETLW H'00' ; P  - P 

 RETLW H'10' ; PS - P 

 RETLW H'20' ; Z  - P 

 RETLW H'30' ; S  - P 

 RETLW H'00' ; P  - P 

 RETLW H'01' ; P  - PS 

 RETLW H'02' ; P  - Z 

 RETLW H'03' ; P  - S 

 
Az állapotváltozó (LSTATE) értéke alapján a LAMP_STAT táblázat 
megadja, hogy melyik mintát kell a bal- és melyik mintát kell a jobb oldali 
kijelzıre tenni. 
Használjuk a LAMSP_STAT táblázat 8 bites értékeinek alsó 4 bitjét a 
jobb szélsı kijelzıhöz; a felsı 4 bitet pedig a bal szélsı kijelzı értékének 
megadásához. 
 

A két minta sorszám alapján a LAMP_KOD szubrutin segít a megfelelı 
nyolcbites adat elıállításában.  
 

Ezeket a 8 bites értékeket kell a kijelzın megjeleníteni.  
 

A fıciklusban csak a STATE változót kell egyesével növelni és a szükséges 
késleltetést biztosítani. 
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Szorgalmi feladatok 

3. BCD Számláló készítése 
Feladat 
A LAMP_KOD táblázat mintájára készítsünk decimális számok megjelenítésére alkalmas táblázatot. 
A táblázat felhasználásával készítsünk szoftveres négybites BCD számlálót, amely az S1 gomb felfutó éleire 
növekszik, az S2 gomb felfutó éleire csökken. A számláló értékét a mérıpanel hétszegmens kijelzıjén 
jelenítsük meg. 
 
Segítség a megoldáshoz: 

BCD számoláshoz 0..9 között kell tudni számolni. Figyelni kell arra, hogy az INCF, DECF utasítások nem 
állítják a C és DC flagbiteket. 
Él-detektáláshoz célszerő elmenteni a teljes port értékét egy változóba, majd ahhoz képest xor mővelettel 
észlelni a változást. Növeléskor a DC flagbit akkor lesz 1-es, ha 15-nél nagyobb az eredmény. 

4. Összeadó készítése 
Feladat:  
Írjunk két szám összeadására alkalmas programot. Az A és B egydigites BCD számokat a mérıpanel 
7szegmens kijelzıjén jelenítsük meg. Az S1 gombbal lehet a számot növelni. Indítás után elıször az A 
számot lehet bevinni, majd az S2-t megnyomva a B számot lehet bevinni. Az S2 ismételt (harmadik) 
megnyomására az összeadás eredményét jelenítsük meg. A folyamat nyomon követésére használjuk a 
tizedespontokat. Az A szám bevitelekor mindkét tizedespont sötét, a B bevitelekor a baloldali világít, az 
eredmény megjelenítésekor pedig a jobboldali tizedespont világítson. 

5. Nyomógomb pergésének vizsgálata 
Feladatok:  

1. Írjunk egy él-detektáló szubrutint (CHECK_FALL), amely C=1-el tér vissza, ha az S1 nyomógomb 
bemeneten lefutó élt érzékelt. Az él érzékeléshez használjunk egy GOMB_TEMP változót, melyben a 
port elızıleg beolvasott állapotát tárolja. 

2. A CHECK_FALL szubrutint felhasználva hozzunk létre egy szoftveres számláló regisztert 
(FALL_CNT), amely a lefutó éleket számolja. 

3. Debugger használatával töltsük le a programot a mérıpanelre, majd nullázzuk ki a számlálót. RUN 
módban futtassuk a programot, mialatt 50x egymás után mőködtessük az S1 nyomógombot 
(lenyomás, majd felengedés) gyorsan. Állítsuk meg a programot és olvassuk ki a Watch window 
segítségével a FALL_CNT regiszter értékét. Értékeljük az eredményt. 

4. Tegyünk be a gomb beolvasó részbe különbözı hosszúságú (10us, 100us, 500us) szoftveres 
késleltetéseket és ismételjük meg a c) feladatot. Hasonlítsa össze az eredményeket. 

Késleltetés Beszámolt érték 50 lenyomás után 
Nincs  
10us  
100us  
500us  

 
Segítség a megoldáshoz: 

Él detektáláshoz használjunk egy GOMB_TEMP változót, Az induláskor ide mentjük el a PORTB értékét, 
köztük a nyomógomb pillanatnyi értékét is. A változást ezen értékhez képest vizsgálhatjuk egy XOR mővelet 
segítségével. Mivel bennünket csak a gomb értéke (bitje) érdekel, ezért egy AND mővelettel maszkoljuk 
(„letakarjuk”) a többi bitet. A fel- és lefutó élek megkülönböztetésére az eredeti változó, vagy az újonnan 
beolvasott változó használható. (Pl.: ha változott ÉS új érték=1, akkor felfutó él jött). A vizsgálat végeztével 
frissítsük a GOMB_TEMP változót az újonnan beolvasott értékre. Itt feltételezhetjük, hogy a vizsgálat alatt a 
PORTB értéke nem változik, ezért nem szükséges külön tárolni. 
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6. Ellenırzı kérdések 

 
Az alábbi ellenırzı kérdések megválaszolásához nézze át az elıadáson elhangzott anyagokat és 
tanulmányozza a mérési útmutatót. 
 

• Adott az alábbi szubrutin. Mi lesz a W regiszter értéke a szubrutinból kilépéskor, ha a belépéskor  

 a.) 3 

 b.) 12 

 c.) 24 

 decimális érték van a W regiszterben 
LAMP_STAT: 

 ANDLW H’07’ ; alsó 3 bit meghagyása 

 BRW 

 RETLW H'00' ; P  - P 

 RETLW H'10' ; PS - P 

 RETLW H'20' ; Z  - P 

 RETLW H'30' ; S  - P 

 RETLW H'00' ; P  - P 

 RETLW H'01' ; P  - PS 

 RETLW H'02' ; P  - Z 

 RETLW H'03' ; P  - S 

• Adott az alábbi programrészlet. Adja meg a C és DC flagek értékét a mőveletek végrehajtása után. 
 MOWLW D'13' 

 ADDLW D'03'  

• Adja meg a W regiszter értékét hexadecimálisan a fenti utasítás sorozat végrehajtása után. 

• Adott az alábbi programrészlet. Milyen szélességő impulzus jelenik meg a portlábon, ha egy utasítás 
végrehajtási ideje 125ns? 

 BSF LATA,5 

 NOP 

 NOP 

 BCF LATA,5 

 

 

  

 
 


