
Introducció:

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer la UART (port sèrie) del micro i  introduir-nos en la
seva programació. Hem dividit aquest tema (les comunicacions sèrie) en tres pràctiques per
tal d'anar assolint en successives etapes els diferents conceptes. Aquesta pràctica n'és la
primera.

Els dispositius de la família MCS'51 implementen en el seu maquinari una UART (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter) que permet efectuar comunicacions sèrie síncrones o bé
asíncrones sobre diferents 'protocols'  (RS-232, RS-485...).  En el nostre cas explotarem un
'sub-conjunt'  de la norma RS-232. Consulteu el 'datasheet'  del 8051 (o equivalent) per als
detalls.

Aprofitant el fet que, per desenvolupar, tenim connectada la placa DS-552 al PC a través d'un
port sèrie i que, sobre aquest últim, corre una aplicació de tipus 'terminal'  (Procom, Hyper
Terminal...) veurem en la pantalla del PC tot allò que arriba per la línia sèrie. Tanmateix, totes
les  tecles  premudes  del  PC  seran  enviades  per  aquesta  línia.  Tota  aquesta  informació
(alfanumèrica)  'viatja'  seguint  una codificació 'numèrica',  el codi  ASCII  (American Standart
Code for Interchange of Information) que ha esdevingut un codi molt extès.

Cal recordar que hi ha alguns valors d'aquest codi que 'no tenen representació' (ex. l'escape)
però sí una 'funció' o 'sentit' i que hi ha 'tecles' (ex. el retorn) que no corresponen a un únic
valor ASCII  sinó a dos (0Dh i  0Ah,  'retorn de carro'  i  'avanç de línia').  Annexat a aquest
document  hi ha una taula ASCII.

Enunciat de la pràctica.

1) Feu  un  programa  senzill  (no  més  de  deu  línies  de  codi,  en  assemblador)  que  envia
repetidament  un caràcter  per la línia sèrie.  Aprofiteu-vos del fet  que la línia sèrie ja és
inicialitzada (pel carregador) i no toqueu cap configuració (timers ni interrupcions).

Guieu-vos amb la subrutina ‘PutChar’ de la nota d’aplicació AN440 de Philips en la que es
descriu un carregador de codi (pràcticament idèntic al que hi ha en el nostre sistema de
desenvolupament). El resultat de la execució d’aquest programa en el laboratori ha de ser
que, un cop carregat, us van apareixent a la pantalla del terminal un munt de caràcters
idèntics (fins que atureu la placa). Amb això “garantim” que la línia sèrie funciona en un
sentit (del micro cap al PC).

2) Partint del codi de la pràctica 2 (tecles i LEDs), modifiqueu-lo (afegir el necessari) per tal
de que, a més d'encendre els LEDs, enviï els caràcters ‘1’, ‘2’, ‘3’ i ‘4’ (valors del 31h al
34h) per la línia sèrie cada cop que s’encén el LED corresponent.

El  funcionament  d’aquest  programa, sobre la placa,  ha de ser idèntic  al  de la pràctica
anterior i, a la pantalla del PC, us apareixeran una sèrie de números corresponents a la
seqüència d’enceses de LEDs. En aquest cas, tampoc cal inicialitzar el port sèrie però cal
tenir en compte que, si el vostre codi fa servir un timer, podeu entrar en conflicte amb la
configuració que fa el carregador.

Si es dona aquest cas, canvieu de timer (el “zero” pel “un”, o al revés) i no feu 'escriptures
absolutes'  sobre els  registres de control  (ex. ‘MOV TMOD,#20h').  Respecteu els valors
existents amb codi del tipus ‘ANL TMOD,#0Fh i ORL TMOD,#20h’ a l’hora de configurar
els timers.
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3) Modifiqueu el codi de l’apartat anterior (un cop funcioni correctament) per tal de llegir les
comandes de la línia sèrie.

 En aquest  cas,  a  més de consultar  l'estat  de les tecles,  es mirarà SI  han arribat  els
caràcters ‘1’, ‘2’, ‘3’ ó ‘4’ per la línia sèrie (resultat de pitjar les tecles del PC) i tindrà el
mateix efecte que pitjar les tecles de la placa. Podeu basar-vos en la subrutina ‘GetChar’
tenint en compte que, un cop cridada, atura l’execució del programa fins que no ha arribat
un  caràcter.  Això  pot  fer  que  es  deixi  d’atendre  les  tecles,  actueu  en  conseqüència
(modifiqueu-la per que retorni '0' en cas que no ha arribat caràcter).

Aquesta pràctica no us ha de portar més feina de la que feu en una sessió (dues hores). En
cas contrari, us manca assolir els objectius de les pràctiques anteriors.
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