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Biblioteki
mikroprocesorowych
procedur standardowych
Procedura obsługi transmisji szeregowej dla
mikrokontrolerów MCS−51

Uk³ady ze sterownikami
procesorowymi s¹ z†regu³y
prostymi, autonomicznymi

urz¹dzeniami. Do komunikacji
z†nimi wystarczy kilka

przyciskÛw lub
nieskomplikowane klawiatury.
Zdarza siÍ jednak, øe uk³ady

te wspÛ³pracuj¹
z†komputerami klasy PC. S¹

sterowane przez takie
urz¹dzenie nadrzÍdne lub
wysy³aj¹ zebrane dane do
PC-ta. W†tym przypadku
najproúciej zastosowaÊ do

dwustronnej komunikacji port
szeregowy.

Procesory z†rodziny '51 wypo-
saøono w†sprzÍtowe i†programowe
udogodnienia, pozwalaj¹ce stosun-
kowo ³atwo stworzyÊ z³¹cze sze-
regowe pracuj¹ce w†standardzie
RS-232. Co najmniej dwa takie
z³¹cza moøna znaleüÊ w†kaødym
przeciÍtnym PC-cie. Jedno zazwy-
czaj jest zajÍte przez mysz, ale
drugie moøe pos³uøyÊ do komu-
nikacji ze sterownikiem jedno-
uk³adowym.

Standard RS-232 opracowano
do wspÛ³pracy miÍdzy takimi
urz¹dzeniami jak komputer i†mo-
dem, co w†pierwotnej wersji stan-
dardu wymaga³o wielu linii ste-
ruj¹cych. Do wymiany danych ze
sterownikiem wystarczy jednak
najbardziej zuboøona postaÊ RS-
232.

Øeby zapewniÊ bezb³Ídne prze-
sy³anie danych, uøytkownik musi
najpierw ustaliÊ takie parametry
transmisji jak: szybkoúÊ transmisji,
format ramki oraz elektryczne pa-
rametry komunikuj¹cych siÍ wejúÊ
i wyjúÊ. Jak sugeruje sama nazwa,
informacje miÍdzy urz¹dzeniami
przesy³ane s¹ szeregowo, kolejno
bajt za bajtem. Poniewaø intere-
sowaÊ nas bÍdzie szeregowa trans-
misja asynchroniczna, aby prze-
s³anie danych uwieÒczone zosta³o
sukcesem, naleøy zarÛwno nadaj-
nik, jak i†odbiornik ustawiÊ w†tryb
pracy z†tak¹ sam¹ szybkoúci¹.
W†przypadku procesorÛw '51 ³at-
wo moøna zaprogramowaÊ jedn¹
ze standardowych szybkoúci. S¹
to: 600, 1200, 2400, 4800, 9600
i†19200 bodÛw (bitÛw/s). Z³¹cze
szeregowe urz¹dzenia wspÛ³pra-
cuj¹cego, np. PC-ta musi praco-

waÊ z†tak¹ sam¹ szybkoúci¹.
OprÛcz tego oba urz¹dzenia
musz¹ siÍ ìumÛwiÊî co do
formatu przesy³anych danych.

Poniewaø miÍdzy przesy³anymi
bajtami mog¹ wyst¹piÊ dowolnej
d³ugoúci przerwy, to kaødy bajt
musi byÊ poprzedzony impulsem
synchronizuj¹cym. Nazywa siÍ on
bitem startu i†zawsze przyjmuje
poziom niski. Po bicie startu s¹
transmitowane kolejno bity da-
nych, pocz¹wszy od najm³odszego
D0. Standard pozwala ustaliÊ rÛø-
n¹ liczbÍ transmitowanych bitÛw,
jednak komunikuj¹c siÍ ze ste-
rownikiem '51 najpraktyczniej
przyj¹Ê format bajtowy, czyli usta-
liÊ liczbÍ bitÛw w†jednej ramce na
8. Po najstarszym bicie danych
wysy³any jest obowi¹zkowo bit
stopu przyjmuj¹cy zawsze poziom
wysoki. Jeden lub dwa bity stopu
oddzielaj¹ przes³any bajt od po-
cz¹tku transmisji kolejnego. Linia
w†stanie nieaktywnym, kiedy nie
przesy³ane s¹ øadne dane, utrzy-
mywana jest zawsze na poziomie
wysokim. Format typowej ramki
danych pokazano na rys. 1.
Poniewaø z³¹cze szeregowe

przewidziane jest do transmisji
danych miÍdzy dwoma urz¹dze-
niami zewnÍtrznym kablem, w†ce-
lu zwiÍkszenia odpornoúci na za-
k³Ûcenia i†polepszenia jakoúci syg-
na³u zdecydowano o†przyjÍciu in-
nych poziomÛw napiÍÊ niø
w†standardzie TTL (0/5V).
Poziomowi niskiemu odpowia-

da napiÍcie z†przedzia³u +5 do
+12V, a†poziomowi wysokiemu -
5 do -12V. Powoduje to koniecz-
noúÊ uøycia uk³adÛw poúrednicz¹-
cych, ktÛre dopasowuj¹ sygna³y
procesora do poziomÛw z³¹cza
RS. Obecnie stosuje siÍ w†tym
celu specjalnie zaprojektowane
uk³ady scalone, np. popularny
MAX232 lub jego liczne funkcjo-
nalne odpowiedniki.
Na rys. 2 przedstawiono typo-Rys. 1.



Elektronika Praktyczna 5/9882

Biblioteki procedur standardowych

we po³¹czenie wyjúÊ portu szere-
gowego procesora z†uk³adem kon-
wertera poziomÛw i†gniazdem RS.
Kabel po³¹czeniowy sk³ada siÍ
z†3†przewodÛw (tzw. null modem).
Dwa z†nich ³¹cz¹ wejúcie i†wyjúcie
sterownika '51 odpowiednio
z†wyjúciem i†wejúciem komputera,
a trzeci przewÛd jest przewodem
masowym. Kabel moøna wykonaÊ
przy pomocy tzw. skrÍtki, w†ktÛrej
przewÛd sygna³owy skrÍcony jest
z†przewodem masy, co znacznie
ogranicza negatywny wp³yw zak³Û-
ceÒ na jakoúÊ przesy³anego sygna-
³u. W†zaleønoúci od poziomu ze-
wnÍtrznych zak³ÛceÒ, maksymalna
d³ugoúÊ kabla moøe wynosiÊ kilka
do kilkunastu metrÛw. Stosuj¹c
d³ugi kabel naleøy siÍ liczyÊ z†ko-
niecznoúci¹ obniøenia szybkoúci
transmisji.

Schemat kabla po³¹czeniowego
z³¹cza RS pokazuje rys. 3. Wtyk
od strony komputera musi posia-
daÊ dwie dodatkowe zwory. Z³¹-
cza RS mog¹ byÊ takøe 25-styko-
we. W†tym przypadku przypo-
rz¹dkowanie z³¹cz 9- i†25-styko-
wych jest nastÍpuj¹ce:

DB9 DB25
2 3
3 2
4 20
5 7
6 6
7 4
8 5
W†sterowniku '51 wysy³ane dane

wraz z†pomocniczymi impulsami
ramki podawane s¹ na wyjúcie TXD,
natomiast dane odbierane trafiaj¹ do
wyprowadzenia RXD. Konstruktorzy
procesora zadbali o†to, aby proces
dwustronnej transmisji by³ maksy-
malnie zautomatyzowany.

Z†punktu widzenia programis-
ty sprowadza siÍ on do zapisu lub

odczytu kilku rejestrÛw specjal-
nych i†bitÛw. Proces obs³ugiwany
jest przez przerwanie portu sze-
regowego, a†nad utrzymaniem
wszystkich parametrÛw czasowych
czuwa licznik T1. Z†tego powodu
w†czasie trwania transmisji szere-
gowej licznik ten nie moøe byÊ
w†inny sposÛb wykorzystywany
przez program mikrokontrolera.
Do dyspozycji pozostaje natomiast
licznik T0.
Przed rozpoczÍciem transmisji

szeregowej programista oprÛcz za-
programowania rejestrÛw TL1
i†TH1 licznika oraz wybrania szyb-
koúÊ transmisji, musi jeszcze usta-
wiÊ odpowiedni¹ wartoúÊ w†rejes-
trze SCON (adres w†SFR 98H),
ktÛrego bity okreúlaj¹ pozosta³e
parametry transmisji. Ich znacze-
nie jest nastÍpuj¹ce:
SCON(6,7) - numer (binarnie)

trybu pracy portu szeregowego;
kolejne wartoúci definiuj¹ nastÍ-
puj¹ce tryby:
0†-transmisja synchroniczna 8-
bitowa;

1†-transmisja asynchroniczna 8-
bitowa o†szybkoúci okreúlonej
programowo;

2†-transmisja asynchroniczna
9-bitowa o†szybkoúci rÛwnej
1/32 lub 1/64 czÍstotliwoúci
zegara;

3†- transmisja asynchroniczna
9-bitowa o†szybkoúci okreúlo-
nej programowo;

SCON(5) - bit maskuj¹cy od-
biÛr kolejnego znaku;
SCON(4) - uaktywnienie od-

biornika portu szeregowego;
SCON(3) - jest 9†bitem znaku

wysy³anego w†trybach 2†i†3;
SCON(2) - jest 9†bitem odebra-

nego znaku;
SCON(1) - flaga zakoÒczenia

transmisji znaku i†znacznik zg³o-
szenia przerwania;
SCON(0) - flaga odebrania znaku

i†znacznik zg³oszenia przerwania.

Istniej¹ jeszcze dwa waøne re-
jestry zwi¹zane z†transmisj¹ szere-
gow¹. Jest to bufor znaku odbie-
ranego (rejestr do odczytu) i†bufor
znaku transmitowanego (rejestr do
zapisu), oba o†takiej samej nazwie
SBUF (99H). Pomimo takiej samej
nazwy i†lokalizacji, oba rejestry
obs³uguj¹ dwa niezaleøne procesy
odbioru i†transmisji znaku.
List. 1†przedstawia proste pro-

cedury asemblerowe u³atwiaj¹ce
korzystanie ze z³¹cza szeregowe-
go. Opisane powyøej g³Ûwne ce-
chy transmisji i†sprzÍtu oraz ob-
szerne komentarze dodane do lis-
tingu powinny pomÛc w†szybkim
zrozumieniu dzia³ania tych proce-
dur oraz ich dostosowaniu do
swoich potrzeb i†ulepszeniu.
Przedstawione procedury umoøli-
wiaj¹ pracÍ w†trybie 8-bitowej
transmisji asynchronicznej z†szyb-
koúci¹ ustalan¹ programowo. Mo-
g¹ byÊ jednak ³atwo zaadaptowa-
ne do innych trybÛw pracy. Przed-
stawiony zosta³ takøe szkielet pro-
gramu g³Ûwnego wykorzystuj¹cego
procedury portu szeregowego.
Najpierw nastÍpuje deklaracja

kilku bajtÛw i†bitÛw uøywanych
przez procedury. Ich adresy w†pa-
miÍci RAM sterownika s¹ oczy-
wiúcie dowolne. Dane do wys³a-
nia s¹ przechowywane w†obszarze
pamiÍci RAM sterownika nosz¹cej
nazwÍ 'bufor'. WielkoúÊ tego ob-
szaru jest zaleøna od wielkoúci
bloku danych do wys³ania. Znak
odebrany z†wejúcia RXD umiesz-
czony bÍdzie w†1-bajtowym bufo-
rze 'rs_buf_in', do natychmiasto-
wego wykorzystania przez pro-
gram g³Ûwny lub przepisania w†in-
ny obszar pamiÍci RAM pe³ni¹cy
rolÍ bufora danych wejúciowych.
Najpierw program g³Ûwny po-

winien zainicjowaÊ parametry
transmisji wykorzystuj¹c w†tym ce-
lu procedurÍ Rs_ini. SzybkoúÊ
transmisji okreúla siÍ przez odpo-
wiednie ustawienie bitu PCON.7
i†wpisanie wartoúci do rejestrÛw
licznika T1. Z†konstrukcji proceso-
rÛw '51 wynika, øe dla uzyskania
maksymalnej zgodnoúci z†paramet-
rami czasowymi poszczegÛlnych
szybkoúci transmisji, naleøa³oby
stosowaÊ w generatorze zegarowym
kwarc o†czÍstotliwoúci 11,059MHz.
Przy takiej czÍstotliwoúci zegara
i†wpisaniu do rejestrÛw TL1 i†TH1
wartoúci podanych na wydruku
listingu, bez problemu uzyskuje

Rys. 2.
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Listing 1.siÍ jedn¹ z†wybranych, standardo-
wych prÍdkoúci transmisji.
Nie oznacza to jednak, øe dla

kwarcu o†innej czÍstotliwoúci nie
jest to takøe moøliwe. Wymaga to
jednak eksperymentÛw z†dobra-
niem odpowiednich wartoúci w†re-
jestrach licznika. I†tak, dla kwar-
cu 12MHz i†prÍdkoúci 1200 bo-
dÛw naleøy ustawiÊ bit PCON.7,
a†do rejestrÛw licznika wpisaÊ
wartoúÊ CCH. Procedura inicjacji
koÒczy siÍ ustawieniem flag ze-
zwoleÒ na przerwanie portu sze-
regowego i†globalnego zezwolenia
na przerwania.
Sygna³em dla programu g³Ûw-

nego po poprawnym skompleto-
waniu odbieranego znaku jest
ustawienie flagi rs_flag. Oznacza
to, øe w†rejestrze rs_buf_in zna-
jduje siÍ odebrany znak i†program
g³Ûwny moøe go teraz odczytaÊ
i†wykorzystaÊ. Wczeúniej naleøy
jeszcze skasowaÊ flagÍ rs_flag.
W†przyk³adzie program g³Ûwny

oczekuje w†pÍtli na odbiÛr kolej-
nych znakÛw. Taka pÍtla nie jest
konieczna i†program moøe wykony-
waÊ inne zadania. Waøne tylko, aby
co pewien czas, zaleønie od przy-
jÍtej szybkoúci transmisji, sprawdza³
stan flagi rs_flag. W†przeciwnym
wypadku moøe dojúÊ do nadpisania
kolejnego odebranego znaku na po-
przednim, zanim zosta³ on odczy-
tany przez program g³Ûwny.
Procedura inicjacji transmisji da-

nych z†bufora 'bufor' zaczyna siÍ
w†przyk³adzie od etykiety rs_trans.
Na pocz¹tku naleøy wpisaÊ do
odpowiednich rejestrÛw liczbÍ zna-
kÛw do wys³ania i†ustawiÊ wskaü-
nik na pocz¹tek bufora. Transmisja
zostanie rozpoczÍta po wpisaniu do
rejestru wyjúciowego SBUF pierw-
szego znaku do wys³ania. Kolejne
znaki zostan¹ wys³ane z³¹czem sze-
regowym bez udzia³u programu
g³Ûwnego. Proces ten przejmie pro-
cedura obs³ugi przerwania. Po wy-
s³aniu wszystkich znakÛw ustawio-
na zostanie flaga rs_end_flag.
Ryszard Szymaniak, AVT

;*******************************************************
 ;* Procedura portu szeregowego RS                      *
 ;* dla procesorów ’51 taktowanych zegarem 11,059MHz    *
 ;*******************************************************

 org 0
 using 0

rs_buf_in       equ 30h        ;bufor wejściowy RS
rs_count        equ 31h        ;licznik transmitowanych bajtów
rs_buf_point    equ 32h        ;wskaźnik do aktualnej pozycji w buforze

  ;danych do transmisji
bufor           equ 33h        ;bufor zawierający dane do transmisji portem

        ;szeregowym
rs_end_flag     bit 00h        ;flaga sygnalizująca zakończenie transmisji

  ;wszystkich bajtów
rs_flag         bit 01h        ;flaga sygnalizująca odebranie kolejnego

        ;bajtu

 jmp Start
 org 023h       ;wektor przerwania portu szeregowego
 jmp Rs_int     ;skok do procedury obsługi przerwania portu szeregowego

Start:          ;przykładowy program wykorzystujący procedury odbioru i
     ;transmisji danych portem szeregowym

 call Rs_ini    ;skok do procedury inicjującej parametry transmisji portu
    ;szeregowego

                ;fragment programu użytkowego realizujący odbiór danych z
    ;portu szeregowego

 clr rs_flag
rs_rec:
 jnb rs_flag,$  ;pętla oczekiwania na odbiór bajtu z portu szeregowego
 clr rs_flag
 mov a,rs_buf_in        ;odczytanie z bufora wejściowego odebranego bajtu

 ;do wykorzystania w programie użytkowym,
                        ;który powinien zaczynać się w tym miejscu
 jmp rs_rec             ;skok do pętli oczekiwania na odbiór kolejnego

 ;bajtu

rs_trans:               ;fragment programu użytkowego realizujący
                  ;transmisję danych portem szeregowym

 mov rs_count,#3        ;ustawienie licznika ilości bajtów do wysłania (tu
 ;np.3) w przypadku wysyłania 1 bajtu rs_count=0

 mov rs_buf_point,#bufor  ;ustawienie wskaźnika na początek bufora
        ;zawierającego dane

 mov sbuf,bufor         ;inicjacja transmisji przez wpisanie do rejestru
 ;wyjściowego pierwszego bajtu z bufora

 inc rs_buf_point       ;adres kolejnego bajtu do wysłania
 clr rs_end_flag        ;zerowanie flagi zakończenia transmisji wszystkich

;bajtów z bufora
 jnb rs_end_flag,$      ;oczekiwanie na zakończenie transmisji wszystkich

;znakow
 ret

 ;**************************************************************
 ;* Procedura inicjacji parametrów transmisji portu szeregowego*
 ;**************************************************************
Rs_ini:
 mov scon,#01010000b    ;ustawienie trybu 1 i inicjacja odbiornika
 anl pcon,#7fh          ;pcon.7=0  dla 600 - 9600 bodów, pcon.7=1 dla 19200

 ;bodów
 orl tmod,#20h          ;licznik T1 pracuje w trybie 2 (8 bitowy z

 ;automatycznym ładowaniem)
 mov th1,#0e8h          ;wartości początkowe dla poszczególnych prędkości

 ;transmisji:
 mov tl1,#0e8h          ;D0h-600, E8h-1200, F4h-2400, FAh-4800, FDh-9600,

 ;FDh-19200
 clr tf1
 clr rs_flag
 setb tr1
 setb es                ;zezwolenie na przerwania transmisji

             ;szeregowej portu RS
 setb ea                ;globalne zezwolenie na przerwania
 ret

 ;*****************************************
 ; Procedura przerwania portu szeregowego *
 ;*****************************************
Rs_int:
 push psw       ;zachowanie zawartości rejestrów używanych przez procedurę

    ;przerwania
 push acc
 push ar0
 jb scon.1,rs_t ;przerwanie wywołane zostało przez zakończenie transmisji

    ;poprzedniego bajtu
 clr scon.0     ;zerowanie flagi odbioru kolejnego bajtu
 mov rs_buf_in,sbuf ;odebrany bajt do bufora
 setb  rs_flag      ;ustawienie flagi sygnalizującej odebranie kolejnego

  ;bajtu
 jmp rs_t1

rs_t: clr scon.1        ;zerowanie flagi sygnalizującej zakończenie
 ;transmisji bajtu

 mov a,rs_count         ;sprawdzenie czy wysłano już wszystkie bajty
 jnz rs_t2
 setb rs_end_flag       ;ustawienie flagi sygnalizującej zakończenie

 ;transmisji wszystkich znaków
 jmp rs_t1
rs_t2: mov r0,rs_buf_point
 mov a,@r0              ;pobranie kolejnego bajtu z bufora do wysłania

 ;portem szeregowym
 inc rs_buf_point       ;ustawienie wskaźnika na kolejny bajt bufora
 dec rs_count           ;zmniejszenie o 1 licznika wysłanych bajtów
 mov sbuf,a             ;bajt do rejestru wyjściowego portu szeregowego
rs_t1:
 pop psw  ;odtworzenie pierwotnych wartości rejestrów używanych przez

    ;procedurę przerwania
 pop ar0
 pop acc
 reti

 endRys. 3.


