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1.
Beugró 
mintafeladatok
Ami kiadott, és ami még tavaly volt
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Mi volt tavaly?

◎ Az 5. laboron a beugró feladatok közül csak 2 db 1-1 
pontos volt a hivatalosan kiadottakból.

◎ Egy 2 pontos feladat a hétszegmenses kijelzőre 
beállítandó értékről szólt.

◎ A 6. laboron szintén csak 2 db 1-1 pontos volt a 
hivatalosan kiadottakból.

◎ Egy 2 pontos feladat hardveres időzítővel kapcsolatos 
számítás volt.
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Mi változott?

◎ Összevonták az 5-6. laborfeladatokat

◎ A 2+3=5 nagyfeladatból 3-at meg kell csinálni

◎ Fele annyi idő alatt
○ Ami eddig is szűkös volt

◎ …
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Ellenőrző kérdések – 1. feladat

◎ ANDLW →W regiszter és egy megadott értéket bitenkénti
ÉS kapcsolatba hoz egymással.
○ Pl. ANDLW d’7’ →W értékének alsó három bitje marad 

meg, a többi 0 lesz, mert 7 = 00000111
○ Az eredmény visszakerül W-be, felülírva az eredeti 

értéket.

◎ RETLW → Visszatér oda, ahonnan meghívták (mint a 
RETURN), és a megadott értéket a W regiszterbe tölti.
○ Pl. RETLW d’123’ → visszatér, és utána W értéke 123 lesz
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Ellenőrző kérdések – 1. feladat

◎ BRW →W regiszterben megadott értéknyi sort előre 
ugrik, vagyis kihagy a kódból.
○ Pl. W regiszter értéke 1, akkor a BRW után 1 sor 

kimarad, rögtön, az utána lévő 2. sor kerül 
végrehajtásra.
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Ellenőrző kérdések – 1/a

◎ W értéke kezdetben 3, ebből az ANDLW után 3 marad, 
ami azt jelenti, hogy 3 sor marad ki.

◎ A negyedik sor fog először lefutni. Ekkor W regiszterbe 
h’30’ érték kerül és vissza is térünk a szubrutinból, a 
szubrutinban lévő többi utasítás már nem is fut le.

◎ Érdemes decimálisan is megadni a visszatérési 
értéket: h’30’ = d’48’ (16*3+0*1)
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Ellenőrző kérdések – 1/b

◎ 12=00001100

◎ ANDLW után 100 marad

◎ Ez 4, vagyis 4 utasítás marad ki. 

◎ Így a visszatéréskor W regiszterbe h’0’ kerül, ami d’0’

9



Ellenőrző kérdések – 1/c

◎ 24=00011000

◎ ANDLW után 000 marad

◎ Ez 0, vagyis 0 utasítás marad ki. 

◎ Így a visszatéréskor W regiszterbe h’0’ kerül, ami d’0’
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Ellenőrző kérdések – 2. feladat

◎ MOVLW →W regiszterbe konstans értéket tölt
○ El van írva a neve a kiadott segédletben
○ Már láttuk az előző laboron, igazi ismerős ☺
○ Pl. MOVLW d’4’ →W regiszter értéke 4 lesz

◎ ADDLW →W regiszterhez megadott értéket hozzáad
○ Pl. W regiszter értéke kezdetben 4
○ ADDLW d’12’ utasítás után W regiszter értéke 16 

lesz.
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Ellenőrző kérdések – 2. feladat

◎ FLAG-ek (Z-Zero, C-Carry, DC-DigitCarry)
○ Z → keletkezik-e 0
○ C → keletkezik-e túlcsordulás (255-nél nagyobb érték)
○ DC → keletkezik-e az alsó négy bitből alkotott számon 

túlcsordulás (15-nél nagyobb érték)

◎ STATUS regiszterből lehet az értéküket kiolvasni

◎ Bármilyen regiszteren működik, de csak aritmetikai 
művelet elvégzése után közvetlenül ÉS CSAK annak 
hatására
○ Aritmetikai pl: ADDLW, DECF, …
○ VIK.WIKI-s mintabeugróban JAVÍTVA 12



Ellenőrző kérdések – 2. feladat

◎ MOVLW d’13’ →W regiszterbe 13 értéket töltünk

◎ ADDLW d’03’ →W regiszterhez 3-at hozzáadunk

◎ ----> CSAK itt kell nézni a FLAG-eket
○ C értéke 0, mert 13 + 3 = 16 <= 255
○ DC értéke 1, mert 13 + 3 = 16 > 15
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Ellenőrző kérdések – 3. feladat

◎ Csak egy szimpla decimális → hexadecimális átváltás

◎ d’16’ = h’10’
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Ellenőrző kérdések – 4. feladat

◎ Már az előző laborra készüléskor láttuk, most csak a 
számot kell megszorozni 125-tel

◎ Bár nincs leírva, feltételezzük, hogy LATA, 5 értéke 
kezdetben 0
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BSF NOP NOP BCF Következő 

utasítás

1 2 3

Execute

Fetch



Ellenőrző kérdések – 4. feladat

◎ Ez 3 utasításvégrehajtási idő, vagyis 3*125 ns = 375 ns
szélességi impulzus jelenik meg a portlábon
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1. Pluszfeladat – Hétszegmenses kijelzőre küldendő bájtok 
számítása

◎ Egyszerű, mégis látványos feladattípus

◎ Tavaly a beugróban is volt

◎ Az alábbi ábra mindig szerepel majd segítségként:
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1. Pluszfeladat – Hétszegmenses kijelzőre küldendő bájtok 
számítása

◎ 1. lépés: a kívánt értéket átrajzoljuk digitális számjegyekké

◎ 2. Az alsó táblázatok alapján kiszámoljuk a megfelelő értékeket, 
ahol világítania kell, ott 1 lesz, ahol nem, ott 0

◎ Ezek után az így kialakult 2 db 8-8 jegyű számot egy-egy 2-es 
számrendszerbeli számként kezeljük

◎ Ezt a mikrovezérlőre akár így is betölthetnénk (b’…’), de szokták 
kérni beugróban, hogy alakítsuk át 10-es számrendszerbelivé.
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2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 1.

◎ A kívánt órajelet ki kell számítani. 

◎ Az alapfrekvencia 8 MHz, vagyis 8 000 000 Hz.

◎ Ezt kell addig osztanunk (ami 3 alkalommal 
lehetséges), hogy a megfelelő órajelet kapjuk.
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2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 2.

◎ A hardveres időzítő részei
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Előosztó T0CON1 1-32768 között állítható kettő hatványonként

Utóosztó T0CON0 1-16 között állítható egyesével

Felfelé számláló TMR0H 1-256 között állítható egyesével

Számítás módja:

1. Előosztó

2. Felfele számláló

3. Utóosztó



2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 3.

◎ Példa: 2 Hz-es (Delay500ms) órajelet szeretnénk

◎ 1. Előosztó: Azzal a kettőhatvánnyal (max 32768) kell 
elosztanunk a 8MHz-t, amellyel még nagyobb 
eredményt kapunk, mint amit keresünk (esetünkben 
2).

◎ 8000000/32768 ≈ 244,14

◎ Nem mindig lesznek kerek értékek, erre fel kell 
készülni!
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2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 4.

◎ Példa: 2 Hz-es (Delay500ms) órajelet szeretnénk

◎ 2. Felfelé számláló: 1-255 közötti érték választható ki

◎ 244,14 / 122 ≈ 2,00 → KÉSZEN is vagyunk, de van még 
egy 3. lépés
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2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 5.

◎ Példa: 2 Hz-es (Delay500ms) órajelet szeretnénk

◎ 3. Utóosztó: 1-16 közötti érték választható ki

◎ De ez esetünkben már nem kell, így értékének 1-et 
választjuk
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2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 6.

◎ Az eredmények még nem a végleges, a regiszterekbe 
töltendő értékeket tartalmazzák. 

◎ Mindegyik értéket más és más módon, de binárisan 
kell betöltenünk a regiszterekbe.

◎ A következő diákon ezeket részletesen megnézzük
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2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 7.

◎ Előosztó

◎ (Sorban) Az első 4 bit mindig 0100 
○ (hogy miért, az mindegy)

◎ A második négy bitet az ábra mutatja

◎ Az értéket T0CON1 regiszterbe kell írni
○ A 0-s BANK-ben van

● Igy BANKSEL általában nem szükséges
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(BANKSEL T0CON1)
MOVLW b'01001111'
MOVWF T0CON1 



2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 8.

◎ Felfelé számláló

◎ Csak szimplán az értékből ki kell vonni egyet, és ezt át  
kell alakítani 2-es számrendszerbe

◎ 122-1=121=b’01111001’

◎ Az értéket TMR0H regiszterbe kell írni

◎ Mivel TMR0H regiszter ugyanúgy a BANK0-ban van, 
ezért itt biztosan nem kell már BANKSEL
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MOVLW b’01111001'
MOVWF TMR0H



2. Pluszfeladat: Hardveres időzítő számítása 9.

◎ Utóosztó

◎ (Sorban) Az első 4 bit mindig 1000 
○ (hogy miért, az mindegy)

◎ A második négy bitet az ábra mutatja

◎ Az értéket T0CON0 regiszterbe kell írni

◎ BANKSEL itt sem szükséges (BANK 0)
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MOVLW b’10000000'
MOVWF TMR0H



Hasznos
A beugróban bármilyen más 

számértékre tudni kell az 
előbbi típuspéldákat 

alkalmazni.
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Ellenőrző kérdések – 5. feladat

◎ SPI interfész
○ Mindig van egy Master (jelen esetben a 

PIC16F18875)
○ És egy vagy több Slave

◉ A laboron csak egy lesz, a 2-digites 
7-szegmenses kijelző
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Ellenőrző kérdések – 5. feladat

◎ SCK: órajel

◎ MOSI: Master OUT – Slave IN
○ Dout-nak is hívhatják, ha csak egy Slave van

◎ MISO: Master IN – Slave OUT
○ Din-nek is hívhatják, ha csak egy Slave van

◎ SS: Slave Select, hívják még CS-nek is (Chip Select)
○ A portlábon a jele mindig negált (𝑆𝑆), ezt rosszul mutatja az ábra

◎ A laboron kell majd még: OE (Output Enable), de ez nem feltétlenül az SPI 
interfész alapvető jele.
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Ellenőrző kérdések – 6. feladat 

◎ Előosztó

◎ Utóosztó

◎ Felfelé számláló
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Ellenőrző kérdések – 7. feladat 

◎ Sokféleképpen
○ CLRF INTCON → Az INTCON regiszter mindegyik 

bitjét 0-ba állítja
○ BCF INTCON, 7 → A GIE bitet állítja 0-ba
○ BCF INTCON, GIE → ugyanazt csinálja, mint az 

előző
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7 6 5 4 3 2 1 0

GIE PEIE - - - - - INTEDG

INTCON 

regiszter



Ellenőrző kérdések – 8. feladat 

◎ A processzor szubrutinhívást hajt végre a 0004h címre.

◎ Minden további megszakítás letiltásra kerül(GIE=0). 

◎ Az éppen megszakított programkód aktuális 
PC(program counter)-je a veremben elmentésre kerül. 

◎ A WREG, STATUS, BSR, FSR-ek és PCLATH regiszterek 
automatikusan lementődnek a 31. bank erre kijelölt 
területére.
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Ellenőrző kérdések – 9. feladat 

◎ Minden megszakításra képes periféria rendelkezik 
saját megszakítási flag bittel és engedélyező bittel 
is.

◎ Az egyes flag bitek akkor is jeleznek, ha az 
engedélyezés tiltott, így lehetőségünk van 
megszakítás kiváltása nélkül, szoftveresen is megtudni 
az egyes perifériák jelzéseit.
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Ellenőrző kérdések – 10. feladat 

◎ BSR IGEN 

◎ PCLATH IGEN 

◎ PORTA NEM 

◎ STATUS IGEN 

◎ TMR0H NEM 

◎ WREG IGEN

◎ Az 2-vel előbbi dián felsoroltuk, hogy mit igen. Minden 
mást nem. (WREG, STATUS, BSR, FSR-ek és PCLATH)
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Ellenőrző kérdések – 11. feladat

◎ Ha RETFIE utasítással térünk vissza a 
megszakításkezelő szubrutinból, akkor újból 
engedélyezésre kerülnek a további megszakítások 
(GIE=1), valamint automatikusan visszaállítódnak a 
belépéskor mentett regiszterek.
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Ellenőrző kérdések – 12. feladat

◎ A belépéskor mentett regisztereket.

◎ Illetve a GIE bitet is egybe kapcsolja (ami INTCON, 7)
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2.
SPI perifériakezelés
SENDBYTE, jelzőlámpa
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2.1.
SENDBYTE
Egy adott számérték megjelenítése 
a hétszegmenses kijelzőn
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0. Lépés: projektfájl megnyitása

◎ Töltsük le a tanszéki portálról a DEMO projektet az 5-6. 
laborhoz. A ZIP fájlt csomagoljuk ki.

◎ MPLAB-ban nyissuk meg a kicsomagolt projektet. 

◎ Majd a projekten bal oldalt jobb klikk → Set as Main 
project



1. lépés: álváltozók definiálása

◎ Bár a feladat nem kéri, célszerű alternatív neveket 
bevezetni az egyes portbiteknek (RA3, RC2)
○ SCK: LATB, 1
○ Dout (MOSI): LATB, 3
○ SS: LATA, 3
○ OE: LATC, 2

◎ És ezek irányai

SCK 

Dout D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

SS

OE

A segédletben kiadott ábra, 

a portbitek álneveivel jelölve



1. Lépés - kód

◎ Hová kell ezt tennem?
○ Mivel ez még nem a program része, ezért 

közvetlenül a MAIN_PROG CODE előtti sorokba.
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#define SCK LATB,1
#define SCK_IRANY TRISB,1
#define DOUT LATB,3
#define DOUT_IRANY TRISB,3
#define SS LATA,3
#define SS_IRANY TRISA,3
#define MYOE LATC,2
#define OE_IRANY TRISC,2

OE-t nem 

használhatunk, 

Az MPLAB 

nem engedi



2. Lépés: változók definiálása

◎ Kell majd egy változó a Dout-hoz (DATA)

◎ És kell majd egy ciklusváltozó, a W regiszterrel való 
konfliktusok elkerülése végett (COUNTER)

◎ Hová kell ezeket tennem?
○ Sehová. Rácz tanár úr mintaprojektjében 

mindkettő benne van, csak át kell nevezni: 
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temp RES 1
valtozo RES 1

SEND RES 1
COUNTER RES 1

Nem is lenne kötelező átnevezni őket, 

de szerintem így jobban érthető lesz majd később.



3. Lépés: álváltozók kezdőértékének beállítása

◎ Az előző laborhoz látottakhoz hasonlóan, csak mások 
a beállítandó adatok

◎ Hová kell ezt tennem?
○ ;tovabbi inicializalasok helye
○ A kódban így szerepel ennek a helye
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BANKSEL LATA
BCF SCK
BCF SCK_IRANY
BCF DOUT
BCF DOUT_IRANY
BCF SS
BCF SS_IRANY
BCF MYOE
BCF OE_IRANY
CLRF STATUS



4. Lépés: szoftveres késleltető (Delay10us+D10CK) szubrutin

◎ Az előző laboron elkészítettük
○ Másoljuk ki onnan
○ Hová?

◉ ;további szubrutinok helye: 

◉ IDE a kódban

◎ Emlékeztető jelleggel itt is szerepel
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Delay10us:
MOVLW D'25'

D10CK:
DECFSZ WREG,W
GOTO D10CK
RETURN



5. Lépés - SENDBYTE

◎ Bontsuk 2 részre

◎ Legyen egy SENDBYTE szubrutin, amely a küldéshez
szükséges inicializálást és a küldés utáni beállításokat 
hajtja végre

◎ És legyen egy SENDBYTE_SEND szubrutin, amely 
ténylegesen kiküldi a megadott bit értékét DOUT-on
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5. Lépés – SENDBYTE - Inicializálás
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SCK 

Dout D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

SS

OE

SENDBYTE:
BCF MYOE
BSF SS
MOVLW D'09'
MOVWF COUNTER
BCF SS
CALL SENDBYTE_SEND
BSF SS
BSF MYOE
RETURN

Hova írjam? Mondjuk a késleltető szubrutinok alá, de még az END elé.

A következő 

szubrutinhoz kell majd



5. Lépés – SENDBYTE - Küldás

◎ A ciklusváltozót (COUNTER) mindig 1-1-gyel 
csökkenteni kell (DECF COUNTER, F). Ha eléri a 0-át 
(BTFSC STATUS, Z): RETURN.

◎ Mindig az éppen aktuális legnagyobb helyiértékű bitet 
(MSB) kell kiküldeni (azok közül természetesen, amit 
még nem küldtünk ki) → ehhez balra kell shiftelni a 
SEND változót → LSLF
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5. Lépés – SENDBYTE – Küldés - KÓD

49

SENDBYTE_SEND:
DECF COUNTER,F
BTFSC STATUS,Z
RETURN
BTFSC SEND, 7
BSF DOUT
CALL Delay10us
BSF SCK
CALL Delay10us
BCF SCK
CALL Delay10us
LSLF SEND
BTFSS SEND, 7
BCF DOUT
GOTO SENDBYTE_SEND

Hova írjam? A SENDBYTE alá.

Az ábrából látszik, hogy először

Dout értékét kell beállítanunk

(Ha nem 0 az MSB, 

akkor a kimenet legyen 1)

Ciklusváltozó csökkentése, 

ha elérjük a 0-át, visszatérünk

Várunk → Órajel BE→

Várunk → Órajel KI→

Várunk (lásd ábra)

Balra shiftelünk, az LSB 0 lesz

Ha a következő bit nem 1,

akkor kimenet KI

Amig nincs RETURN, megyünk tovább



6. Lépés – 2*1 bájt kiküldése az előbb készített szubrutinnal

◎ MAINLOOP tartalma legyen ez a kód
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MAINLOOP:
MOVLW D'126'
MOVWF SEND
CALL SENDBYTE
MOVLW D’221'
MOVWF SEND
CALL SENDBYTE
GOTO $

Betöltjük az 1-es (kisebb)

Helyiértékű bitet, és kiküldjük

Betöltjük az 10-es (nagyobb)

Helyiértékű bitet, és kiküldjük

Nincs más teendőnk, 

örökké egyhelyben maradunk



6. Lépés – milyen számértékeket küldjünk ki

◎ Amit a laborvezető kér

◎ Ha nincs ilyen, válasszunk egyet véletlenszerűen, Pl
(Pythonban random.randrange(0,100))

◎ Ha így sem megy, legyen az arany középút: 50 (az 
előző kódban NEM 50-et jelenítettünk meg)

◎ Arra figyeljük, hogy ne ezeket az értékeket töltsük be a 
SEND változóba, hanem számoljuk ki ezen értékek 
kódját a korábban tanultak szerint, és azokat.
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7. Lépés – Az eszköz az furcsán viselkedhet

◎ Előfordulhat, hogy feleslegesen fognak a panelen LED-ek 
világítani (amiket az elmúlt alkalommal villogtattunk). Néha ez 
akkor is így van, ha az eredeti, üres mintaprojektet küldjük ki az 
eszközre. 

◎ Megoldás  az 1-2-es feladatokhoz, ha a hiba előjönne:
○ Töröljük a következő sorokat a kódból:
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BANKSEL TRISA  
MOVLW   0x0F   
MOVWF   TRISA



8. Lépés – szimulátorban, majd az eszközön való kipróbálás

◎ Lásd az 50 oldalas (4-6. laborhoz készült segédlet) 44-
48. oldalát.

◎ A demo forráskód alapból szimulátor módban van.

◎ Ezért célszerű előbb a logikai analizátoros 
képernyőképet, majd az eszközön való tesztelést 
elvégezni. 
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Tesztelve, működik
Aztán Ilyen jegyet szerezni HWA-ból a vizsgán is..:)
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2.2.
Jelzőlámpa
Két jelzőlámpa működésének 
modellezése a hétszegmenses 
kijelző segítségével
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0. Hogyan a kódban?

◎ Az előző feladat kódját fogjuk egy kicsit módosítani

◎ Új változókat kell hozzáadni

◎ És a MAINLOOP-ot felülírni

◎ Lásd a későbbi diákon



1. Feladathoz kiadott segédanyagok

◎ A feladat lényegében meg van 
oldva.

◎ Pár sor hiányzik csak, ezeket 
nekünk kell megírnunk. A többi a 
kiadott kódban már benne is van.

◎ De ehhez meg kell érteni a kiadott 
segédkódokat és folyamatábrát.
○ Ami egy kicsit rossz, itt javítottam

2 2

4 - 4 bit



2. Megvalósítási ötlet  - 1. rész

◎ A forrásfájlból töröljük ki azokat a sorokat, amelyeket 
a MAINLOOP-ba írtunk.

◎ Foglaljunk helyet az LSTATE, TEMP változóknak is.
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Bank0vars UDATA 0x20

SEND RES 1

COUNTER RES 1

Bank0vars UDATA 0x20

TEMP RES 1

SEND RES 1

LSTATE RES 1

COUNTER RES 1



2. Megvalósítási ötlet  - 2. rész

◎ A MAINLOOP-ban inicializáljuk a változónk (LSTATE) kezdeti 
értékét (0)

◎ Ezt aztán mindig egyesével megnöveljük. Nem baj, ha nagyobb 
lesz, mint 255 (túlcsordul), mert akkor átvált 0-ba. Az utolsó 3 
bitjét úgyis kimaszkolja a megadott kód (LAMP_STAT eleje).

◎ Ez alapján a LAMP_STAT szubrutin meghatároz egy 8 bites 
értéket.

◎ Ezt két részre bontjuk (4-4 bit), és mindkettővel meghívjuk 
LAMP_KOD-ot, ami előállítja a kijelzőre küldendő számkódot.
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2. Megvalósítási ötlet  - 3. rész

◎ KELL majd használni: 
○ a SWAPF parancsot 

◉ Pl: SWAPF valtozo
◉ Kicseréli a megadott változó alsó 4 bitjét a felső 4 bittel

○ Az INCF-et is
◉ Pl: INCF valtozo
◉ A megadott változó értékét 1-gyel megnöveli

○ A MOVF-et is
◉ F változó értéket valamelyik másik regiszterbe teszi
◉ Nekünk majd a WREG-be kell mozgatnunk bizonyos változókat
◉ Pl: MOVF valtozo, W
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3. Anomáliák 

◎ A szimulátorban jól fog működni a kód, de a panelen 
nem tudjuk nyomon követni az állapotok változását. 

◎ Ehhez az előző labor anyagából másoljuk be a 
Delay1ms és a Delay250ms késleltetéseinket.
○ A hozzájuk tartozó változók lefoglalásával együtt

Ügyeljünk arra, hogy szimulátorban más módon fusson a 
program (Delay10us), mint a panelen (Delay250ms)
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4. Kód
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MAINLOOP:
MOVLW d'0'
MOVWF LSTATE

LAMP_SWITCH:
MOVF LSTATE, W
CALL LAMP_STAT
MOVWF TEMP
CALL LAMP_KOD
MOVWF SEND
CALL SENDBYTE
SWAPF TEMP
MOVF TEMP, W
CALL LAMP_KOD
MOVWF SEND
CALL SENDBYTE
CALL Delay250ms
INCF LSTATE
GOTO    LAMP_SWITCH

Kezdőértéket adunk az

LSTATE változónknak

LSTATE értékét W-be töltjük,  majd meghívjuk a 

LAMP_STAT-ot erre az értékre. Az eredményt a TEMP-

be mozgatjuk

Előálltjuk az 1. jelzőlámpákhoz tartozó kódot, az elsőhöz 

valót rögtön ki is küldhetjük. De el kell menteni az 

egészet, a másik lámpához.

A TEMP változó alsó és felső 4-4 bitjét kicseréljük, hogy 

most a másik lámpához valót hagyja meg a 

LAMP_KOD-ban a maszkolás

A már látott mód szerint a második lámpához is 

előállítjuk a kódot, és ki is küldjük azt.

Várakozunk, hogy láthassuk az eredményt. 

Szimulátorban a Delay10us-t használjuk itt!

LSTATE értékét megnöveljük, 

és újrakezdjük a lámpák beállítását.



Tesztelve, működik
Azért látszik, hogy 

nem közlekedésmérnöknek tanulunk…
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3.
Hardveres időzítő
Polling, megszakításkezelés
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1. Rész - Anomáliák

◎ A szimulátorban történő logikai analizátorban megjelenítéshez a 100Hz-
es (10ms) frekvenciát használjuk (A és B feladat eredetileg)
○ Ez ki van számítva az útmutatóban

◎ A mérőpanelen az 1 Hz-es frekvenciát használjuk (eredetileg C feladat)
○ Ezt nekünk kell a korábban tanult módszer alapján kiszámítani, 

(vagy innen lemásolni)
● A mintaként megadott megoldással számos közel ekvivalens megoldás 

létezhet még!

1 𝐻𝑧 ≈ 8 000 000 𝐻𝑧 ∗
1

32768
∗

1

30
∗
1

8

Előosztó

Felfelé számláló Utóosztó



2. rész: projektfájl betöltése

◎ Csomagoljuk ki egy másik helyre a demo projektet. Az 
előző feladatokban módosított projektet zárjuk be. 
(Jobb klikk → Close)

◎ Az újat nyissuk meg az MPLAB-bal.

◎ Majd a projekten bal oldalt jobb klikk → Set as Main 
project
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3. rész: projektfájl betöltése

◎ Töltsük be a panelbe üresen a projektet.

◎ Ha LED-ek világítanak, adjuk hozzá az 
inicializálásokhoz a következő parancsot: CLRF LATA

◎ Töltsük be ismét

◎ Baj nem lehet belőle, ha benne van a kódban, a 
következő példában automatikusan beletesszük majd
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;tovabbi inicializalasok helye
CLRF LATA



3. rész: Mi a különbség a polling és a megszakítás között?

◎ Nem tanítja a tárgy

◎ Nem nevezi nevén a laborfeladat, de visszakéri

◎ Luxus elmenni emellett úgy, hogy nem értjük, mi mit 
jelent

◎ Jelentős teljesítménybéli különbség van az interrupt
és a polling erőforrásigénye szempontjából.

◎ Igaz, mindkettő esetében jobb, mint a szoftveres 
késleltetés.



3. rész: Mi a különbség a polling és a megszakítás között? 2.

69Forrás: Orgoványi-Pszota: Digitális technika – nem egy mai kiadvány, de erre jó



3/A.
Megvalósítás 
Pollinggal
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1. rész: álváltozók definiálása, alapvető inicializálások

◎ Álváltozó: csak egy kell belőle LED_D5, ami eretileg
LATA, 7 helyen van

◎ További inicializálások:

#define LED_D5 LATA,7 Hová tegyem: közvetlenül a MIN_PROG_CODE elé

CLRF LATA

CLRF STATUS
IDE: ;tovabbi inicializalasok helye



2. rész: MAINLOOP és a benne lévő szubrutin

◎ Először beállítjuk az utóosztót, előosztót, felfelé 
számlálót a megfelelő értékekre
○ Ezt csak 1-szer tesszük meg

◎ Majd belelépünk a LED villogtató szubrutinba:
○ Várunk, LED BE, Várunk, LED KI 

◉ és ez folyamatosan ismétlődik
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2. Rész: MAINLOOP kód
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MAINLOOP:
MOVLW b'10000111'
MOVWF T0CON0
MOVLW b'01001111'
MOVWF T0CON1    
MOVLW b'00011101'
MOVWF TMR0H

LED_TURN_ONOFF:
CALL DELAYHW
BSF LED_D5
CALL DELAYHW
BCF LED_D5
GOTO    LED_TURN_ONOFF 

Utóosztó beállítása

Előosztó beállítása

Felfelé számláló beállítása

Mivel nincs más, automatikusan 

átmegyünk a LED_TURN_ONOFF 

szubrutinba, lásd az előző 

laborhoz készült diasort

Várunk → LED BE → Várunk 

→ LED KI → REPEAT

Hová írjam: A MAINLOOP helyére természetesen



3. rész: DELAYHW, ezúttal hardveresen, a TIMER0-val

◎ Amikor a számláló eléri azt az összeget, amire beállítottuk, akkor 
a PIR0 regiszter TMR0IF (PIR0, 5) bitje jelez 1-gyel
○ Tehát várunk, amig 1 nem lesz az értéke, akkor azt 

visszatesszük 0-ba és visszatérünk a LED_TURN_ONOFF 
szubrutinba

◎ DE: a LED-ünk a LATA regiszterben a 0-s BANK-ben van, még a 
PIR0 regiszter a 14-es BANK-ben.
○ A delay elején és végén is mindig bankot kell váltani 

(0→14→0).
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3. rész: DELAYHW kód
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DELAYHW:
BANKSEL PIR0

DUNTIL:
BTFSS      PIR0, 5
GOTO       DUNTIL
BCF    PIR0, 5
BANKSEL LATA
RETURN 

Átváltunk a 14-es BANK-be

Elérte már a hardveres számlálónk 

azt az értéket, amire beállítottuk?

Ez a POLLING első része.

HA NEM, nézzük meg ismét. 

Ez a POLLING második része.

HA IGEN, indítsuk újra, váltsunk 

vissza a 0-s BANK-be, és RETURN

Amikor betöltjük a panelre a kódot, legelőször még nem 1, hanem kb. 2 sec-ig nem fog 

világítani a LED. Ez azért van, mert ilyenkor még inicializál a mikroprocesszor ≈ „bootol” 

Utána már jó lesz minden.

Hová írjam: ;további szubrutinok helye: 



3/B.
Megvalósítás 
Megszakításkezeléssel
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0. rész: hogyan a kódban

◎ Az előző feladat kódját fogjuk egy kicsit módosítani

◎ A DELAYHW és a DUNTIL szubrutinokra már nem lesz 
szükségünk, ezeket törölhetjük



1. rész: MAINLOOP és a benne lévő szubrutin

◎ Az előbb láttak szerint betöltjük a megfelelő értéket a 
hardveres időzítő működésért felelős regiszterekbe

◎ AZTÁN engedélyezzük a megszakításokat
○ Globálisan (GIE bit, ami INTCON, 7)
○ Perifériákra általánosan (PEIE, ami INCON, 6)
○ A Timer0-ra vonatkozóan (TMR0IE, ami PIE0, 5)

◎ Aztán bekerülünk egy végtelen ciklusba
○ De ott nem csinálunk semmit (NOP)
○ Majd visszaugrunk a végtelen ciklus elejére



1. Rész - kód
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MAINLOOP:
MOVLW b'10000111'
MOVWF T0CON0
MOVLW b'01001111'
MOVWF T0CON1    
MOVLW b'00011101'
MOVWF TMR0H
BSF INTCON, 7
BSF INTCON, 6
BANKSEL PIE0
BSF PIE0, 5

LED_TURN_ONOFF:
NOP
GOTO    LED_TURN_ONOFF 

A korábban bemutatott módon beállítjuk az 

utóosztót, az előosztót és a felfelé számlálót

Beállítjuk GIE, majd a PEIE biteket, majd a 

14-es BANK-be váltunk és a TMR0IE bitet is 

bekapcsoljuk, ezzel a megszakításokat a 

Timer0-hoz engedélyeztük. (INTCON 

regiszter bármikor elérhető, ún. CORE 

regiszter, esetében sosem kell BANKSEL)

Örökké nem csinálunk normál esetben 

(nincs megszakítás) semmit.



2. Rész: megszakítási szubrutin

◎ Az előre előkészített ISR_FUNC-ba írjuk

◎ Akkor jutunk ide, ha a számláló elérte a beállított értéket, és ezért 
a TMR0IF is 1 lett
○ Ezt az előbb bemutatott módon ki kell nullázni

◎ Majd a LED állapotát aszerint változtatni, hogy világít-e éppen 
vagy sem.
○ Mindig pont az ellenkezőjére állítjuk.

◎ Visszatérünk, de most RETFIE-vel, így újra engedélyeződnek a 
megszakítások
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2. Rész: megszakítási szubrutin - 2

◎ Adott bit ellentétes állapotúra történő változtatása
○ Hozzuk XOR kapcsolatba1-gyel 

● (1 XOR 1 = 0), (0 XOR 1 = 1)

◎ Amely biteket nem szeretnénk bántani, azt 0-val 
hozzuk XOR kapcsolatba.

◎ Az XORWF valtozo1, valtozo2 parancs két változó XOR 
kapcsolatát képzi, és az eredmény W regiszterbe kerül.
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2. Rész: megszakítási szubrutin - 3

◎ A megszakítás érvényre jutásakor csak a GIE bit 
állítódik 0-ba, a PEIE és a TMR0IE nem, azok maradnak 
1-ben.

◎ A GIE-t meg amúgy is visszaállítja 1-be a RETFIE

◎ Tehát ezekkel külön nem kell szórakozni.
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2. Rész: megszakítási szubrutin - KÓD
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ISR_FUNC: 
BANKSEL PIR0
BCF PIR0, 5
BANKSEL LATA
MOVLW b'10000000'
XORWF LATA, W
MOVWF LATA
RETFIE

Mivel lehet, hogy a 0-s BANK-ben vagyunk, 

ezért át kell lépnünk a 14-es BANK-be, és 

TMR0IF-et az előző részfeladatban látottak 

szerint ki kell nulláznunk.

A 2-vel ezelőtti dián látottak alapján a D5-ös 

LED, ami LATA, 7 értékét mindig az 

ellentétjére változtatjuk. A többi bitet békén 

hagyjuk LATA regiszterben, ami viszont a 0-

s BANK-ben van, így megint kell BANKSEL.

Megszakítási szubrutinból célszerű RETFIE 

utasítással visszatérnünk.



Készen is vagyunk!
Mindennel.

A diasort 12 órámba került összeállítani, pedig 
azt hittem, nem vagyok teljesen zöldfülű. 

Nektek lesz majd 3 órátok mindennek 
reprodukálására. 

Sok sikert..!
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Köszönöm a figyelmet!
További kérdések?
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