
Programování PIC18 v assembleru
2.1 Cíle:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po dokončení studia této kapitoly byste měli být schopni:
- vysvětlit strukturu programu v assembleru
- použitím pseudoinstrukcí assembleru alokovat paměťové bloky a definovat
konstanty
- zapsáním programu v assembleru provádět jednoduché aritmetické operace
- zapsáním programových smyček provádět opakování operací
- použít vývojový diagram pro popis toku programu
- vytvořit zpoždění jakékoli délky pomocí programových smyček

2.2. Úvod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programování v assembleru je způsob psaní programů pomocí instrukcí,
které jsou symbolickým ekvivalentem strojového kódu. Syntaxe každého příkazu je
strukturována tak, aby umožnila přímý překlad do strojového kódu. Tato kapitola
začíná formální studií o assembleru PIC18 od Microchip. Pravidla formátu,
specifikace proměnných a datových typů a syntaktická pravidla pro příkazy programu
jsou uvedeny v této kapitole. Pravidla pro assembler Microchip MPASM ® budou
následovat. Pravidla, popisovaná v této kapitole také platí pro všechny ostatní rodiny
MCU od Microchipu.

2.3. Struktura programu v assembleru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Program napsaný v assembleru se skládá z posloupnosti příkazů, které říkají
počítači jak provádět požadované operace. Z globálního pohledu, program
assembleru PIC18 se skládá ze tří typů výrazů:
- direktivy assembleru. Direktivy assembleru jsou příkazy, které se používají k
ovládání assembleru: jeho vstupy, výstupy a alokace dat. Program v assembleru
musí být ukončen direktivou END. Jakékoli příkazy po přijetí direktivy END budou
assemblerem  ignorovány.
- instrukce assembleru. Tyto instrukce jsou instrukcemi PIC18. Některé z nich jsou
definovány s návěštími. MCU PIC18 nám umožňuje používat až 77 různých instrukcí.
- komentáře. V assemblerovém programu existují dva typy komentářů. První typ je
používán k vysvětlení funkce jedné instrukce nebo direktivy. Druhý typ vysvětluje
funkci skupiny instrukcí nebo direktiv nebo celé rutiny.

Zdrojový kód programu lze vytvořit pomocí libovolného textového ASCII
editoru. Každý řádek zdrojového souboru se může skládat až ze čtyř oblastí:
- návěští
- mnemonický kód (pseudoinstrukce) v překladu bude použit výraz mnemonika
- operand(y)
- komentář

Pořadí a pozice těchto čtyř polí jsou důležité. Návěští musí začít ve sloupci 1.
Mnemonika musí začít ve sloupci 2 či dále. Operandy následují mnemoniku.
Komentáře mohou následovat operandy, mnemoniku nebo návěští a mohou začít v
libovolném sloupci. Maximální šířka sloupce je 256 znaků.

Měla by se použít mezera(y) nebo dvojtečka k oddělení návěští a mnemoniky
a použít mezeru(y) k oddělení mnemoniky a operandu(ů). Vícenásobné operandy
musí být odděleny čárkami.

2.3.1. Pole návěští
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else
movlw 0x1a
movwf io_2,A

endif

přidá do programu následující dvě instrukce, pokud proměnná version je rovna 100:
movlw 0x0a
movwf io_1,A

Pokud ne, budou namísto nich přidány následující dvě instrukce:
movlw 0x1a
movwf io_2,A

end
Tato direktiva označuje konec programu. Program v  assembleru vypadá
následovně:

list p=xxxx ; xxxx je jméno procesoru (jako například pic18F452)
. ; spustitelný kód
. ; “
end ; konec programu

[<návěští>] code [<ROM adresa>]
Tato direktiva deklaruje začátek sekce programového kódu. Pokud <návěští>

není zadáno, sekce je pojmenována ".code". Počáteční adresa je inicializována
zadanou adresou, nebo bude přidělena na řádku, není-li adresa je specifikována.
Například,

reset code 0x00
goto start

vytvoří novou sekci, nazvanou reset, začínající na adrese 0x00. První
instrukce v této sekci je goto start.

#define <jméno> [<řetězec>]
Tato direktiva definuje textový záměnný řetězec. Kdykoli se v překládaném

kódu narazí na <jméno>, bude nahrazeno <řetězcem>. Použití této direktivy bez
<řetězce> způsobí, že na definici <jméno> bude interně upozorněno a může být
testováno použití v souvislosti s direktivou ifdef. Následují příklady použití direktivy
#define:

#define length 20
#define config 0x17,7,A
#define sum3(x,y,z) (x + y + z)

.

.
test dw sum3(1, length, 200) ; umístí (1 + 20 + 200) do této paměťové

; lokace
bsf config ; nastaví bit 7 datov. registru 0x17 to 1

#undefine <label>
Tato direktiva maže záměnné řetězce (definice maker preprocesoru - pozn.

překladatele).

ifdef <návěští>
Pokud bylo definováno  <návěští>, obvykle zápisem direktivy # define nebo

nastavením hodnoty na příkazovém řádku MPASM, je vybrána podmíněná cesta.
Překlad bude pokračovat až do nalezení odpovídající direktivy else nebo endif.
Například,

#define test_val 2
.
.
ifdef test_val
<provedení test kódu> ; tento řetězec bude vykonán
endif

ifndef <label>
Pokud <návěští> nebylo předem definované nebo bylo zrušeno vydáním direktivy
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goto start
org 0x08
retfie
org 0x18
retfie

start movlw 0x05 ;umístí hodnotu 5 do WREG
subwf 0x10,F,A ;odečte 5 od paměťového místa 0x10
subwf 0x11,F,A ;odečte 5 od paměťového místa 0x11
subwf 0x12,F,A ;odečte 5 od paměťového místa 0x12
subwf 0x13,F,A ;odečte 5 od paměťového místa 0x13
end

Napište program, který odečte číslo uložené na 0x20 ... 0x23 od čísla, které
je uloženo na 0x10 ... 0x13 a uloží rozdíl do 0x30 ... 0x33.

Řešení: Logický tok tohoto problému je ukázán na Obrázku 2.2.

Obrázek 2.2 Příklad 2.7 logický diagram

Příklad, který je znázorněn diagramem, ilustrovaným na Obrázku 2.2
následuje:

#include <p18F8720.inc>
org 0x00
goto start
org 0x08
retfie
org 0x18
retfie

start movf 0x20, W, A
subwf 0x10, W, A ;odečtení nejméně významného bajtu
movwf 0x30, A
movf 0x21, W, A
subwfb 0x11, W, A ;odečtení druhého nejméně významného bajtu
movwf 0x31, A
movf 0x22, W, A
subwfb 0x12, W, A ;odečtení druhého nejvýznamějšího bajtu
movwf 0x32, A
movf 0x23, W, A
subwfb 0x13, W, A ;odečtení nejvýznamnějšího bajtu
movwf 0x33, A
end

2.8.3 Binárně kódované desítkové sčítání
Všechny počítače provádějí výpočty s použitím binární aritmetiky. Nicméně,
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