
                     Upozornenie:      Nikto z autorov nezodpovedá za žiadne škody nijakého druhu spôsobené používaním tejto
                                konštrukcie a jej software. Konštrukciu a SW nie je dovolené používať pre komerčné účely.
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MCUmodul-AC2port   (AC2v1.01)

AUTOR: Yasmine Anastassiová (1993)
update: Markus Stephanopulos (1995) &“Hannibal” (2010)

MCUmodul-AC2 je „port“ pôvodného MCUmodulu-S52 na moderný kontrolér AT89C51AC2, ktorých som
nedávno od známeho získal 7 kusov z dosiek vyhodených našou firmou, ako „nepoužiteľné“. Je to výborný
„derivát rady-51“ pre typické domáce bastlenie – štandardné jadro 80c52 je rozšírené na 32k-FLASH, pridaný je
PORT4, 1k-XRAM, 2k-EEPROM, A/D a blok PCA (nastavený ako PWM). Pomocou 5 súčiastok možno rýchlo
zostaviť základ aplikácie s programom – bez nutnosti ovládania assembleru (alebo C), pričom k činnosti postačí
len bežný terminálový program s PC. Nutné sú skúsenosti s logickými funkciami a binárnou/hexa sústavou.
Bližšie info odkazujem na súbor „MCUmodul-S52v1.01.pdf“, v tejto prílohe sú iba zmeny, súvisiace s „AC2“.

Ďalšie výhody/nevýhody konštrukcie:

+  iba 5 súčiastok, nutných pre minimálny funkčný základ
+  oproti pôvodnému MCUmodulu 6-krát vyššia rýchlosť vykonávania inštrukcií (cca.180-200 /sec.pri 12MHz)

–  počet programových krokov sa znížil z pôvodných cca. 4k krokov na 1k krokov pre užívateľský program

Schéma zapojenia

obr.1 – minimálne funkčné zapojenie

Na obr.1 je minimálne funkčné zapojenie. Miesto kryštálu s prídavnými kondenzátormi som použil PEU (piezo-
electric unit), nastaviteľná zenerová dioda LM336 by mala stabilizovať 2,55V – je to referenčné napätie bloku
A/D (viz ďalej text). Celé zapojenie je napájané zo stabilizátora LM7805 – jeho schému neuvádzam. Procesor
AT 89C51AC2 je k dostaniu v dvoch zapuzdreniach VQFP44, alebo PLCC44. Činnosť MCUmodulu je
podobná, ako pri predošlej verzii s tým rozdielom, že program beží z internej pamäte ram. I napriek času, ktorý
som na požiadanie mojich starších kolegov venoval portácii pôvodného SW z MCUmodulu-S52 na výkonnejší
AT89C51AC2 ho pokladám za málo vyťažený – pre kontrolér je vždy najlepšie riešenie napísať konkrétny
program v ASM/C, aby bol korektne využitý. Podľa nich názoru to ale závisí od „uhlu pohľadu na vec“ .
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Funkcie

Modul simuluje (alebo obsahuje) nasledovné funkcie:

- Hodiny real. času (24 hod. cyklus) / dátum na 1 bežný (nepriestupný) rok.
- Nastavenie 7 spínacích / vypínacích časov s výberom dňa v týždni.
- 2 alarmy s výberom dňa v týždni.
- 4 vstupné linky jednoduchého alertu (poplach s nastaviteľnou prodlevou).
- 4 odpočítavajúce časovače do 24hod s auto-reloadom obsahu z predvolieb.
- Počítadlo impulzov.
- Nastaviteľný generátor*.
- A/D prevodník 8-bit.
- Jednoduchý PWM 8-bit.
- Nastaviteľný sériový port (1k2 – 19k2).
- Program pre 1k krokov**.
- Jednoduché užívateľské heslo*  (relatívna možnosť zapojiť viac MCU na spoločnú zbernicu).
- 3 paralelné porty + dve výstupné linky portu P4.

(* pridal M.Stephanopulos - 1995)
(** modifikácia: Hannibal - 2010)

Info

Popis zmien a obmedzení pri použití pridaných funkcií:

A/D + PWM + GENERÁTOR funkcie obsadzujú linky portu P1 (viz schéma) iba v prípade, že ho
nepoužíva LCD displej s klávesničkou. Funkcie sú riešené ako „useflash“ príkazy. Spustiť ich
môžeme samostatne, no vypínajú sa iba spoločne dvomi spôsobmi: HW-resetom MCU, alebo
príkazom „init_SDK port 1“. Linka P1.0 ešte môže blokovať spustenie generátora, ak je v použití

pre vstup funkcie „alertu 0“. Generátor v použití blokuje serial port a naopak. A/D prevod sa vykoná po každom
volaní funkcie, dáta pre PWM (PCA blok) sú po každom volaní prenesené do jeho predvoľby z RAM. Linky
P4.0/P4.1 ovládame tak isto pomocou „useflash“ príkazov.

Pridané riadiace bity:

19H/bit-0 – convdisp spôsob, akým sa zobrazí na displeji stav A/D prevodu v dekad. sústave:
19H/bit-1 – convdisp bit1/bit0:  00=x,xx  01=xx,x  10=xxx  11=nepoužitý stav
19H/bit-2 – PWMclock 0=f.OSC/6  1=f.OSC/2
19H/bit-3 – user bit pre individuálne použitie (bity 0-3 boli v MCUmodule-S52 nepoužité)

Použitie pridaných useflash:

0FA0: A/D conv zobrazí na display A/D prevod. Pozícia zobrazenia = adr.1BH
0FA3: dispconv zobrazí stav adr.6EH na display, ako A/D prevod. Pos. zobr. = adr.1BH
0FA6: PWM mode vloží do PWM data z adr.6FH (adr.6E/6FH neboli predtým využívané)
0FA9: clr P4.0 nuluje linku portu P4.0

  0FAC: set P4.0      nastaví linku portu P4.0
  0FAF: cpl P4.0      neguje linku portu P4.0
  0FB2: clr P4.1      nuluje linku portu P4.1
  0FB5: set P4.1      nastaví linku portu P4.1
  0FB8: cpl P4.1      neguje linku portu P4.1
  0FBB: GENERmod      spustí generátor (zastaví serial port – a naopak) na linke P1.0

Programový editor, menu editoru:

Rozsah vykonávania užívateľského programu a programového editoru sa zúžili na 1k krokov –
využívajú 1KB-XRAM, čo práve spôsobilo zrýchlenie činnosti konštrukcie. Menu som rozšíril
o príkazy save, read a tabs. Save uloží užívateľský program, read zase spôsobí jeho načítanie
(program sa načíta aj po zapnutí/resete MCU) a príkaz tabs slúži na editovanie A/D tabuľky.
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Výsledok A/D prevodu je totiž po vykonaní vložený do tabuľky, ktorá na základe každému z 256 možných
stavov (A/D pracuje ako 8-bit) priradí jemu adekvátnu hodnotu – napr: 00=00, 01=01, 05=05 0B=0B... atd.
Úpravou jednotlivých hodnôt tejto tabuľky si užívateľ môže vytvoriť doslova požadovaný (napr. nelineárny)
priebeh – bez prevádzania matematických operácií. Napr: 00=00, 01=00, 02=01, 03= 01, 04= 02, 05=02... atd.

Tipy & triky:

Ak používate heslo prístupu do MCU, dajte si pozor na to, aby ste ho nezabudli. MCU má totiž
EEPROM integrovanú priamo na čipe a nieje možné ju obísť vypnutím prepínača, ako tomu bolo u
MCUmodulu-S52. To isté platí i o tzv. “zacyklení aplikácie”. V takom prípade potom nezostane nič
iné, len sa pripojiť na obvod pomocou software „Flip“, a heslo/program v EEPROM vymazať.

Využívajte celú pamäť pre vytváranie rôznych podprogramov, a vždy po odskúšaní si program
priebežne ukladajte – obsah uložený v pamäti EEPROM sa automaticky po zapnutí/resete MCU
opätovne načíta, takže ak urobíte chybu, obnoví sa resetom predošlý stav. Vstup A/D convertera má
rozsah 0V – 2,55V (max.3,0V!) pre hodnoty 00H – FFH. Ak ho prekročíte, môže dôjsť k trvalému

poškodeniu obvodu. Výstup PWM je možné použiť aj ako D/A prevodník pripojením integračného R-C článku.

Ako naprogramovať MCU (určené laikom):

Pre napálenie obvodu treba program „Atmel_Java_Flip_Installer_3_3_4.exe“, ktorý je nutné stiahnuť
zo stránok www.atmel.com a nainštalovať. Program využíva JAVU a ak ju nemáte nainštalovanú, je
lepšie použiť práve uvedenú verziu, lebo k stiahnutiu je i verzia bez JAVY. Originál kábel z RS232 na
pripojenie obvodu k PC som nevyrábal – postačil mi prípravok pre komunikáciu MCU s terminálom

opísaný v manuáli k MCUmodulu-S52 s malou úpravou. Tá ale – v prípade že máte nový obvod – nie je nutná.
Spočíva v pridaní dvoch prepínačov a rezistora, pripojených k už predtým používanému obvodu (môj prípad),
pre vynútenie firmware BOOT-Loaderu (viz.obr.2). Všetko pripojíte k základnej schéme zapojenia (obr.1).
Osobne ale doporučujem použitie štandardného obvodu MAX-232 miesto zapojenia s klasickými súčiastkami.

obr.2 – tranzistory sú staré typy KC508/308, opto – nejaký TESLA optočlen...

Následne spustite program Atmel_Java_Flip_Installer_3_3_4.exe, a nainštalujte ho. Inštalácia je jednoduchá a
netreba ju bližšie opisovať. Po dokončení program spustite a zapnite na sériový port pripojený MCUmodul-AC2.
Takže – ak máte nový obvod, jeho BOOT-Loader by sa mal spustiť automaticky, v opačnom prípade (ak sa
nebudete môcť v ďalšom kroku pripojiť na MCU) urobíte najskôr nasledujúcu inicializáciu:

1. Zopnúť po sebe spínače S1 a S2.
2. Rozopnúť po sebe spínače S1 a S2.

Vynúti sa tým hardwarovo spustenie BOOT-Loaderu obvodu. V programe teraz vyberte typ obvodu z ponuky.
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Pripojte sa k MCU, urobte prípravné nastavenia, vyberte súbor MCUmodul_AC2v1.01.hex pre napálenie
a spustite napalovací proces. Ten pozostáva z vymazania, kontroly čistej FLASH, napálenia a kontroly dát.
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Následne uzamknite obvod (ochrana proti kopírovaniu napáleného programu), zatvorte program „Flip“, a
spustite terminál (nastavenia terminálu – viz. popis MCUmodul-S52). Potom resetnite (zap/vyp) MCUmodul.

Použité súčiastky

Polovodiče: AT89C51AC2-UM, LM336N, PEU-12.000MHz
Kondenzátory: 2.2M/6V
Odpory: 2k7
Ostatné: konektory pre porty – voliteľne (viz. obr.1)

- - - - -
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Ukážky jednoduchých DEMO-aplikácií, bežiacich na MCUmodule-AC2: všetky programy, ktoré používajú pre
svoju činnosť displej (2x16 znakov) a klávesničku, ich majú pripojené na port P0 (viz. popis k MCUmodulu-
S52). Pozor – tento port je „open-drain“, preto je nutné ošetriť jeho linky nejkými 10k odpormi voči vetve +5V.

= = = = = = =
Test portu P2
= = = = = = =
Test portu P2: ide o známy pendlujúci sveteľný bod z ľava do prava a nazad. 8x LED-diody sú pripojené v rade
vedľa seba katódami na port P2. Anódy sú spojené spolu a privedené cez jeden odpor 330R na vetvu +5V.

start:

0000:set__bit 6[i/oPORT2] byte 1A nastav port P2 ako výstup
0003:set__bit 7[FLAG bit] byte 1A nastav bit FLAG na 1

zobrazovacia smyčka:

0006:loadbyte 3F data FE rozsvietenie prvej LED diody
0009:rotlbyte 3F rotácia portu P2 o 1 pozíciu vľavo
000B:if_1=bit 7[FLAG bit] byte 1A:0009 ak nebola presiahnutá 8-sma dioda, vráť sa na adr.0009

0010:rotrbyte 3F rotácia portu P2 o 1 pozíciu vpravo
0012:if_1=bit 7[FLAG bit] byte 1A:0010 ak nebola presiahnutá prvá dioda, vráť sa na adr.0010
0017:jump_adr :0006 skok do východiskovej pozície rozsvietenia

= = = = = = = =
A/D  converter
= = = = = = = =
V tomto príklade je na linku P4.0 katódou pripojená žltá LED a na P4.1 katódou zase červená LED. Obe majú
anódy spojené a pripojené cez odpor 330R na vetvu +5V. Z pinu 2 (VAREF) procesora je pripojený na kostru
(0V) odporový trimer 100K. Jeho bežec ide na vstup A/D prevodníka – pin 7 (P1.4 A/D CONVERTER) – viz.
obr.1. Ak trimrom otáčame, a napätie vstupu A/D prevodníka je 0V – 0,99V: svieti žltá LED. Od 1,00V – 1,99V
nesvieti žiadna LED a od 2,00V – 2,55V sa rozsvieti červená LED. Displej zobrazuje aktuálne napätie vstupu.

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:disptext adr_00 A/D prevodnik^ výpis textu
0012:disptext adr_44 Volt^ výpis textu

zobrazovacia smyčka:

0019:loadbyte 1B data 40 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
001C:useflash :A/D conv prevod: hexa výsledok zmení na dekadický a zobrazí ako x,xx Volt
001F:if_=byte 6E data C8:0070 ak je výsledok A/D = 200 – 2,00V (C8h): skok na adr.0070
0024:if_0=bit 7[FLAG bit] byte 1A:0070 ak je výsledok A/D > 200 – 2,00V (C8h): skok na adr.0070
0029:if_=byte 6E data 64:0080 ak je výsledok A/D = 100 – 1,00V (64h): skok na adr.0080
002E:if_0=bit 7[FLAG bit] byte 1A:0080 ak je výsledok A/D > 100 – 1,00V (64h): skok na adr.0080

výsledok A/D je menší ako 100 (1,00V):

0033:useflash :clr P4.0 rozsvieť žltú LED
0036:useflash :set P4.1 zhasni červenú LED
0039:jump_adr :0019 návrat v cykle...

výsledok A/D je zhodný/väčší ako 200 (2,00V):

0070:useflash :set P4.0 zhasni žltú LED
0073:useflash :clr P4.1 rozsvieť červenú LED
0076:jump_adr :0019 návrat v cykle...
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výsledok A/D je medzi 100 – 199 (1,00 – 1,99V):

0080:useflash :set P4.0 zhasni žltú LED
0083:jump_adr :0036 skok na zhasnutie červenej LED...

= = = = = = = = = = =
Premenlivý generátor
= = = = = = = = = = =
Tlačidlami [0] a [1] zvyšujeme/znižujeme frekvenciu na výstupe P1.0. Počas činnosti generátora nepracuje
komunikácia s terminálom a naopak. Stlačením iného tlačidla generátor zastavíme.

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:disptext adr_00 GENERATOR:(key?)^ výpis textu
0015:disptext adr_40 [0]up [1]down f.^ výpis textu

nastavenie (smyčka):

0028:useflash :GENERmod spustenie generátora (vypne serial-komunikáciu s TTY)
002B:loadbyte 1B data 34 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx34
002E:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx34 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
0031:jump_adr :002E návrat (čakanie) v cykle...

test stlačených tlačidiel:

0034:if_=byte 1B data 00:0060 ak bolo stlačené [0] program pokračuje na adr.0060
0039:if_=byte 1B data 01:0080 ak bolo stlačené [1] program pokračuje na adr.0080
003E:useflash :GENERmod vypnutie generátora (zapne serial-komunikáciu s TTY)
0041:disptext adr_0B quit^ výpis textu
0048:useflash :waitKEYB čaká na stlačenie nejakého tlačidla pre nové spustenie generátora
004B:loadbyte 1B data 00 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx00
004E:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx00 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
0051:jump_adr :004B návrat (čakanie) v cykle...

obsluha tlačidiel [0] a [1]:

0060:inc_byte 6C H zvýš o 1 „H-predvoľbu“ generátora (v hexa sústave)
0063:jump_adr :002B skok nazad do cyklu...
0080:dec_byte 6C H zníž o 1 „H-predvoľbu“ generátora (v hexa sústave)
0083:jump_adr :002B skok nazad do cyklu...

= = = = = = = = = = = = = = =
Časovač ako spínač výstupu
= = = = = = = = = = = = = = =
Časovač spína výstup P4.0 (aktívny v LOG.0) po dosiahnutí nulového stavu. Obsluha stlačením niektorého
tlačidla klávesničky výstup vypne a cyklus sa opakuje. Jeho voliteľný rozsah je 00:01 až 23:59.

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:disptext adr_05 TIMER1^ výpis textu
000B:disptext adr_42 cas=^ výpis textu

nastavenie:

0012:loadbyte 1B data 46 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
0015:useflash :editTMRS editor časovačov
0018:movebyte 90 byte 75 kontrola, či boli dáta vložené do časovača 1, nie do iného
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001B:orl_byte 90 byte 74 kontrola, či boli dáta vložené do časovača 1, nie do iného
001E:if_=byte 90 data 00:0000 ak je časovač 1 nulový (neobsahuje dáta), skok na začiatok...
0023:loadbyte 73 data 00 vynulovanie sekúnd časovača 1
0026:set__bit 5[run TM1 ] byte 18 start časovača 1

zobrazovacia smyčka:

0029:useflash :disp TM1 zobraz obsah časovača 1 (na tej istej pozícii ako pri editovaní)
002C:if_0=bit 5[zero TM1] byte 19:0029 ak nie je nulový, návrat v cykle...

obsluha:

0031:clr__bit 5[run TM1 ] byte 18 časovač 1 dopočítal – zastav ho
0034:clr__bit 5[zero TM1] byte 19 vynuluj príznak, ktorý sa nastavil pri jeho nulovom stave
0037:useflash :clr P4.0 zapni výstup – nastav linku P4.0 na LOG 0
003A:useflash :waitKEYB čaká sa na potvrdenie obsluhy – stlačením ľubovolného tlačidla
003D:useflash :set P4.0 vypni výstup – nastav linku P4.0 na LOG 1
0040:jump_adr :0000 návrat na začiatok programu...

= = = = = = = = = = = =
Jednoduchý „poplach“
= = = = = = = = = = = =
Poplach „alert 1“ sa spúšťa impulzom LOG 0 na vstupe P1.1 (min. 0,25 sec). Výstup je pripojený z pinu P3.7
cez zosilňovací prvok na repro (viz. popis k MCUmodulu-S52). Treba navoliť časové spoždenie, lebo ak alert
bude zaznamenaný – je možné ho tlačidlom [1] zrušiť skôr, ako nastane. Tak isto tlačidlom [1] môžeme prerušiť
jeho činnosť a navoliť iné časové spoždenie od 00 – 99 sec. (pri 00 vznikne okamžite). Ak by bolo aktivovaných
viac vstupných liniek a každá s iným spoždením, tak alert vyvolá prvá, ktorá dostiahne stav 00. Alert zrušíme aj
hociakou inštrukciou, využívajúcou k editovaniu klávesnicu – to ale vynuluje všetky 4 časovania súčasne.

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:disptext adr_00 ALERT [1]=sec:^ výpis textu

nastavenie: (opätovné nastavenie – tlačidlo [1] )

0013:ediDbyte 61 adr_0E 0=>99 edituje predvoľbu alertu 0-99 sec.
0017:set__bit 7[y/nALRT1] byte 17 nastav bit, umožňujúci použitie alertu 1

zobrazovacia smyčka:

001A:loadbyte 1B data 26 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx26
001D:call_adr :0050 volanie podprogramu na adr:xx50
0020:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx26 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
0023:jump_adr :001D návrat v cykle...
0026:if_=byte 1B data 01:002E ak bolo stlačené [1] program pokračuje na adr.002E
002B:jump_adr :001A návrat v cykle...

stop – prerušenie alertu:

002E:clr__bit 1[P1.1ALRT] byte 1A vymaž bit zaznamenaného alertu zo vstupu P1.1
0031:clr__bit 5[sndALERT] byte 17 vypni zvuk (ak zneje)
0034:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0036:disptext adr_06 STOP^ výpis textu
003D:loadbyte 1B data 10 nastav nejaké časové spoždenie kôli predošlému výpisu textu
0040:useflash :waiting čakaj...
0043:jump_adr :0000 návrat na začiatok programu...

podprogram:
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0050:if_0=bit 1[P1.1ALRT] byte 1A:0059 ak alert nebol zaznamenaný, vypíš text: --
0055:dispbyte 7D adr_42 ak alert bol zaznmenaný, vypíš stav – za koľko sekúnd nastane.
0058:<return> návrat z podprogramu...
0059:disptext adr_42 --^ výpis textu
005E:<return> návrat z podprogramu...

= = = = = = = = = =
Počítadlo impulzov
= = = = = = = = = =
Obyčajné počítadlo impulzov, jeho stav sa aktualizuje každú sekundu. Tlačidlom [0] nulujeme jeho obsah. Max.
frekvencia vstupu počítadla (vstup P3.5) je dosť nízka – pohybuje okolo 500Hz.

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:disptext adr_00 Pocitadlo pulzov^ výpis textu
0015:disptext adr_4D [k]^ výpis textu

zobrazovacia smyčka:

001B:loadbyte 1B data 40 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
001E:useflash :disp CT zobraz počítadlo
0021:loadbyte 1B data 50 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx50
0024:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx50 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
0027:jump_adr :001B návrat nazad do cyklu zobrazenia...

Tlačidlo [?] – vynulovanie počítadla:

0050:set__bit 3[clear CT] byte 18 nastav nulovací bit
0053:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0055:disptext adr_03 VYNULOVANE^ výpis textu
0062:clr__bit 3[clear CT] byte 18 zmaž nulovací bit
0065:loadbyte 1B data 10 nastav nejaké časové spoždenie kôli predošlému výpisu textu
0068:useflash :waiting čakaj...
006B:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

= = = = = = = = = =
„Obyčajné“ hodiny
= = = = = = = = = =
Obyčajné zobrazenie hodín s môžnosťou nastavenia – skočíme tam stiskom lubovolného tlačidla klávesničky.

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:disptext adr_00 DEMO-hodiny^ výpis textu

zobrazovacia smyčka:

0010:loadbyte 1B data 44 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
0013:useflash :dispCLCK zobrazenie hodín
0016:loadbyte 1B data 28 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx28
0019:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx28 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
001C:jump_adr :0010 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

tlačidlo [?] = nastavovanie času:

0028:disptext adr_00 Nastav cas:^ výpis textu
0036:loadbyte 1B data 44 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
0039:useflash :editCLCK editor hodín
003C:jump_adr :0000 návrat z nastavovania času do cyklu zobrazenia

mcontrollers.com



= = = = = = = = = = =
Hodiny s „budíkom“
= = = = = = = = = = =
Tlačidlami [0] – nastavujeme čas + deň a dátum, [1] – nastavujeme aktívny čas/deň budíka ako alarm- „A0“
a/alebo „A1“. Zvuk alarmov sa vypína stiskom ľubovolného tlačidla klávesničky, alebo sám po uplynutí 1
minúty skončí. „0 a 1“ pri nastavovaní dní = neaktívny/aktívny deň: MTWTFSS- (1.bit z prava = bez významu).
Výstup alarmu je pripojený z pinu P3.6 cez zosilňovací prvok na repro (viz. popis k MCUmodulu-S52).

start:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0

zobrazovacia smyčka:

0002:loadbyte 1B data 04 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
0005:useflash :dispDATE zobrazenie dátumu
0008:loadbyte 1B data 44 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
000B:useflash :dispCLCK zobrazenie hodín
000E:loadbyte 1B data 20 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx20
0011:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx20 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
0014:jump_adr :0002 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

nastavenia:

0020:clr__bit 3[sndALARM] byte 17 vymaž bit zvuku – vypni budík, ak náhodou píska
0023:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0025:disptext adr_00 Nastavenia:^ výpis textu
0033:disptext adr_40 hodin[0]alarm[1]^ výpis textu
0046:useflash :waitKEYB čaká na stlacenie nejakého tlačidla klávesničky
0049:if_=byte 1B data 00:0060 ak bolo stlačené [0] program pokračuje na adr.0060
004E:if_=byte 1B data 01:00A0 ak bolo stlačené [1] program pokračuje na adr.00A0
0053:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

tlačidlo [0] – hodiny a dátum:

0060:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0062:disptext adr_00 Hodiny:^ výpis textu
006C:loadbyte 1B data 07 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
006F:useflash :editCLCK editor hodín
0072:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0074:disptext adr_00 Datum:^ výpis textu
007D:loadbyte 1B data 06 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
0080:useflash :editDATE editor dátumu
0083:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

tlačidlo [1] – budíky (alarm):

00A0:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
00A2:disptext adr_00 Budik a dni:^ výpis textu
00B1:loadbyte 1B data 44 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
00B4:useflash :editALAR editor alarmov a dní (tlačidlá 0 a 1 – pre A0 a A1 alarmy)
00B7:set__bit 4[y/nALARM] byte 17 nastav bit umožňujúci použiť alarmy
00BA:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...
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= = = = = = = = = =
„Spínacie“ hodiny
= = = = = = = = = =
Tlačidlami [0] – nastavujeme spínacie časy a dni týždňa, počas ktorých budú aktívne: „o0-o6“, [1] – to isté, ale
pre vypínacie časy a dni: „x0-x6“, [2] – nastavenie hodín a dátumu/dňa. Na rozdiel od predošlej aplikácie spín. a
vyp.časy vyhodnocuje užívateľský program, preto spínanie pracuje len pri zobrazovaní hodín/dátumu na displeji.
Výstup – pin P4.0 (aktívny v LOG. 0) môže cez nejaký opto a tranzistor spínať napr. relé.

start – zobrazovacia smyčka:

0000:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0002:loadbyte 1B data 04 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
0005:useflash :dispDATE zobrazenie dátumu
0008:loadbyte 1B data 44 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
000B:useflash :dispCLCK zobrazenie hodín
000E:loadbyte 1B data 30 príprava adresy skoku v stránke na adr:xx30
0011:useflash :jumpKEYB skok na adr:xx30 stlačením nejakého tlačidla klávesničky
0014:if_1=bit 0[ON time ] byte 17:0100 ak je zhoda hodín+dňa s niektorým spín. časom, skok na adr:0100
0019:if_1=bit 1[OFF time] byte 17:0110 ak je zhoda hodín+dňa s niektorým vypín. časom, skok na adr:0110
001E:jump_adr :0002 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

nastavenia:

0030:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0032:disptext adr_00 Spin[0],Vyp[1]^ výpis textu
0043:disptext adr_40 Hodiny,Datum[2]^ výpis textu
0055:useflash :waitKEYB čaká na stlacenie nejakého tlačidla klávesničky
0058:if_=byte 1B data 00:0070 ak bolo stlačené [0] program pokračuje na adr.0070
005D:if_=byte 1B data 01:00B0 ak bolo stlačené [1] program pokračuje na adr.00B0
0062:if_=byte 1B data 02:00D0 ak bolo stlačené [2] program pokračuje na adr.00D0
0067:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

tlačidlo [0] – Spínacie časy:

0070:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
0072:disptext adr_00 SPINA:^ výpis textu
007B:loadbyte 1B data 06 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
007E:useflash :edit ON editor spínacích časov a dní (tlačidlá 0-6 pre o0-o6)
0081:set__bit 2[y/n time] byte 17 nastav bit umožňujúci použiť spínacie/vypínacie časy
0084:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...

tlačidlo [1] – Vypínacie časy:

00B0:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
00B2:disptext adr_00 VYPINA:^ výpis textu
00BC:loadbyte 1B data 07 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
00BF:useflash :edit OFF editor vypínacích časov a dní (tlačidlá 0-6 pre x0-x6)
00C2:jump_adr :0081 skok na nastav. bitu umožňujúceho použiť spínacie/vypínacie časy

tlačidlo [2] – Hodiny, dátum:

00D0:init_sdk port 0 inicializácia/zmazanie displeja na porte P0
00D2:disptext adr_00 Hodiny:^ výpis textu
00DC:loadbyte 1B data 07 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
00DF:useflash :editCLCK editor hodín
00E2:disptext adr_40 DATUM:^ výpis textu
00EB:loadbyte 1B data 46 príprava adresy pre pozíciu zobrazenia na displeji
00EE:useflash :editDATE editor dátumu
00F1:jump_adr :0000 návrat nazad do cyklu zobrazenia...
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Ovládanie výstupu P4.0: aktívny = LOG.0, vypnutý = LOG.1

0100:useflash :clr P4.0 pri zhode niektorého spínacieho času s hodinami nastav P4.0 na 0
0103:jump_adr :0002 návrat nazad do cyklu zobrazenia...
0110:useflash :set P4.0 pri zhode niektorého vypínacieho času s hodinami nastav P4.0 na 1
0113:jump_adr :0002 návrat nazad do cyklu zobrazenia...
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