mikroICD

®

Handbok

Avbuggare

mikroICD avbuggare är ett mycket effektivt verktyg för realtid felsökning
på hårdvara nivå. Den gör att du kan övervaka program variabelvärden,
Speciella Funktion Register (SFR) och EEPROM medan programmet
utförs. Denna manual innehåller praktiska exempel på hur att skapa ett
nytt projekt, skriva ock kompilera koden och testa resultatet.

TILL VÅRA VÄRDEFULLA KUNDER
Jag vill tacka er för att vara intresserade av våra produkter och för att ha förtroende för MikroElektronika.
Det primära syftet med vår verksamhet är att utforma och tillvärka högkvalitativa elektroniska produkter och
att ständigt förbättra dessa för att bättre passa dina behov.
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1.0. mikroICD® översikt
Den mikroICD (In-Circuit Debugger) är ett hårdvaruverktyg utformad för pröving och felsökning program på de flesta PIC mikrokontroller.
Det ger dig också möjlighet att övervaka tillståndet av alla register inom mikrokontroller som fungerar i realistisk miljö. För att få kunna
använda mikroICD avbuggare, är det nödvändigt att ha lämplig hårdvara samt att installera ytterligare mjukvara.

Hårdvara
Den mikroICD är en integrerad del av PICflash programmerare som användas med PIC16, PIC18, PIC24, dsPIC30 och dsPIC33
mikrokontroller. Det är inbyggt i alla PIC® utvecklingssystem utformad av mikroElektronika såsom EasyPIC6, EasyPIC5,
BigPIC5, EasydsPIC4, LV 24-33A osv. Tack vare mikroICD stöd, den PICflash® programmerare är multifunktionell enhet som
kan användas för programmering av PIC mikrokontroller liksom för felsökning av program som genomförs i realtid. Dessutom,
PICflash programmerare finns även som en fristående enhet som används för att programmera chip inbyggd i (lött på) målenhet.

PICflash programmerare inbyggt i EasyPIC6
utvecklingssystem

PIC mikrokontroller är anslutna till programmeraren via PGC, PGD och MCLR pinnar. I fall att sådan programmerare används bara för
programmering, ska dess hårdvara bryta automatiskt anslutning med dessa pinnar efter laddning HEX koden, så att de kan användas för
andra syfte.
I fall att PICflash programmerare också används för felsökning (mikroICD är aktiverat), kommer dessa pinnar att användas för
kommunikation med datorn och kan inte användas för andra syfte.

MikroElektronika

Testning och felsökning av program i verklig miljö utförs genom att övervaka tillståndet av alla register inom mikrokontroller. Den mikroICD
avbuggaren erbjuder även funktioner som att köra ett program steg för steg (single stepping), att uppehålla programgenomförandet
för att undersöka tillståndet av aktuella aktiva register genom att använda brytpunkter, att spåra värden för några variabler osv. I detta
fall mikroICD avbuggaren är ansluten till dator hela tiden så att PGC, PGD and MCLR/Vpp pinnar inte kan användas för målenhetens
prestanda.
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Mjukvara
Den mikroICD avbuggaren behöver extra mjukvara att installeras på datorn för sitt drivande. Sådan mjukvara inkluderar:
PICflash v7.02 (eller senare verionen) är ett program som används tillsammans med PICflash programmerarens hårdvara. Den ger
dig möjlighet att välja mikrokontroller som ska programmeras och att ställa in dess drivande. Du kan även ladda ner det gratis från vår
hemsida www.mikroe.com.
Drivrutiner som krävs för lämpligt prestanda av PICflash programmerare möjliggör kommunikation mellan dator och PICflash
programmerarens hårdvara.
Kompilatorer är program som används för att kompilera program skrivna i högnivå programmeringsspråk i en körbar fil (HEX kod). Här
är en lista över kompilatorer med mikroICD stöd:
mikroC PRO® 2009;
mikroBasic PRO® 2009;
mikroPascal PRO® 2009;
mikroC® (dsPIC30/33 & PIC24);
mikroBasic® (dsPIC30/33 & PIC24); och
mikroPascal® (dsPIC30/33 & PIC24).
Kompilatorers demo-versioner kan laddas ner gratis från vår hemsida www.mikroe.com

MikroElektronika
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2.0. Användning av mikroICD
Den mikroICD avbuggaren levereras med alla PIC och dsPIC kompilatorer utformad av MikroElektronika. Denna handbok visar och beskriver
dess prestanda i mikroC PRO for PIC kompilatoren. Principen av dess prestanda är samma för mikroBasic och mikroPascal kompilatorer.

Steg 1: Skriv ett program och ställa upp projekt for felsökning
Det som bör göras först är att skapa ett nytt projekt och skriva ett program i kompilatorens huvudfönstret. Nästa steg är att ställa upp
projektet för felsökning med hjläp av mikroICD avbuggare. Att utföra detta, är det nödvändigt att välja följande alternativ i Project Settings
fönstret:

Välj ICD Debug alternativ för att
möjliggöra felsökning.

mikroC PRO for PIC huvudfönstret

Välj mikroICD alternativ för att
använda mikroICD avbuggare
för felsökning.

MikroElektronika
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Steg 2: Kompilera programmet och dumpa det i mikrokontroller
Programmet måste kompileras till maskinkod innan det laddas ner i mikrokontroller. För att starta kompilering, klicka på någon av lämpliga
genvägar eller välja följande alternativ från Project rullgardinsmenyn:
Build+Program [Ctrl+F11]
Genom att klicka på det här kommandot, ska PICflash programmerare aktiveras automatiskt efter kompilering är klar och det kompilerade
programmet (HEX kod) kommer omedelbart att laddas i mikrokontrollers programminne. Programmerings framsteg kommer att visas i
PICflash programmerarens fönster som kommer upp on skärmen.
Projekt rullgardinsmeny - Build alternativ

PICflash programmerarens huvudfönster

OBS:
Förutom de ovannämnda alternativ som gör att programmet automatiskt kompileras och laddas i mikrokontrollers minne, finns det
också två andra build-alternativ i Project rullgardinsmeny:
Build [Ctrl+F9]
Build All [Shift+F9]

Om projektet består av en fil; och
Om projektet består av flera filer;

Dessa alternativ är avsedda endast för kompilering och startar inte programmering. Följaktligen, när dessa används, HEX kod måste
laddas in i mikrokontroler in ifrån PICflash program med hjälp av Load och Write alternativ. Mer information om MCU programmering
genom att använda PICflash programmet kan hittas i PICflash Programmerare handbok.

MikroElektronika
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Steg 3: Starta upp mikroICD avbuggare
När mikrokontroller är programmerad, är det dags att starta upp mikroICD genom att välja Start Debugger alternativ från Run
rullgardinsmenyn.
Start Debugger alternativ

Som tidigare nämnts, denna mikroICD avbuggare gör att du kan direkt övervaka tillståndet för alla register inom mikrokontroller. Några av de
mest använda avbuggarens alternativ är: Step Into, Step Over, Run to Cursor och Step Out. För att visa Watch Values fönstret på skärmen,
välj View > Debug Windows > Watch Window alternativ.
Instruktioner i form av ikoner

Klicka på några av dessa alternativ för att
lägga till/ta bort valda register från listan

En fullständig lista över register inom
programmerad mikrokontroller

En lista över utvalda register som ska
övervakas. Tillståndet för dessa register
förändras under programmets utförande,
vilket kan ses i det här fönstret
Dubbelklicka på Value fältet för att
ändra dataformat

Watch Values fönstret som visar tillståndet för register
och program variabler i mikrokontroller

MikroElektronika
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3.0. Praktiskt exempel på att använda mikroICD
Här är en steg-för-steg beskrivning av prestanda av mikroICD:

Steg 1: Skriv ett rogram och sätta upp projekt för ICD avbuggning
Program Exempel

/* Här är ett enkelt program för att visa prestanda av mikrokontroller. PORTC ports pinnar är
konfigurerade som digitala utgångar och deras logiska tillstånd förändras en gång per sekund. Det att
upprätta samband mellan denna port och lysdioder gör att lysdioder börjar blinka omedelbart */
void main() {
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;

// Konfigurera PORTC pinnar som utgångar
// Stäng av lysdioder på PORTC

do {
PORTC = 0xFF;
Delay_ms(1000);

// Slå på lysdioder på PORTC
// 1 sekund fördröjning

PORTC = 0x00;
Delay_ms(1000);
} while(1);

// Stäng av lysdioder på PORTC
// 1 sekund fördröjning
// Oändlig maska

}

När programmet har skrivits, är det nödvändigt att välja lämpligt felsökningsläge innan det kompileras i HEX kod för att kunna utföra
felsökning med hjälp av mikroICD avbuggare.

Först, för att felsöka program, välj ICD Debug alternativ från Project Settings fönstret.

Sedan, välj mikroICD alternativ för att använda mikroICD avbuggare för felsökning.

MikroElektronika
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Steg 2: Kompilera programmet och dumpa det i mikrokontroller
För att kompilera programmet i HEX koden och automatiskt dumpa det i mikrokontroller, välj Build+program alternativ [Ctrl+F11] från
Project rullgardinsmenyn.

Strax efter kompileringen är klar, kommer det PICflash programmerarens fönster att visas på skärmen. I det högra nedre hörnet av fönstret, finns
det en förloppsindikator Progress som visar programmeringsframsteg. Om Tools > Options > Tools > PICflash Options > Close when finished
alternativet är prickat av kommer PICflash programmerarens fönster automatiskt att stängas efter programmering.

PICflash programmerarens huvudfönster

MikroElektronika
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Steg 3: Användning av mikroICD och rad-för-rad programutförande
När programmet laddas i mikrokontroller, kan dess genomförande i realtid övervakas med hjälp av mikroICD avbuggare. För att starta det,
välj Start Debugger alternativ från Run drop-down meny eller klicka på [F9] tangenten.

Nu kommer programmet inom mikrokontroller att utföras rad för rad genom att trycka på [F8] tangenten.

Under programutförandet, programsrad som ska
utföras nästa är framhävd med blått som standard

Endast två register väljs här för att övervakas.
Använd Add All alternativ för att lägga till register
inom mikrokontroller på listan över utvalda register
som ska övervakas

MikroElektronika

sida

12

mikroICD Avbuggare
Det Watch Values fönster gör att du kan övervaka tillståndet för utvalda register och se hur deras tillstånd förändras under programutförande.
I detta exempel, den första instruktionen utförs genom att använda Step Over alternativ. När det gäller högra programmeringsspråk, detta
alternativ utför hela programraden oberoende på hur många assemblerinstruktioner den består av.
Step Over Kommandot

Det aktuella tillståndet för register framhävt med rött

Genom att utföra samma instruktion (Step Over [F8]) två gånger till, programmet når den 32:a programrad som innehåller Delay_ms(1000).
För att utföra den, rekommenderas det att använda Run to Cursor [F4] alternativ eftersom det utför programmet med full fart.

Det Run to Cursor kommandot leder till att programmet
utförs med full fart tills det når programrad med
markören placerad.

Run to Cursor
Kommandot

MikroElektronika

13
sida

mikroICD Avbuggare
4.0. mikroICD avbuggarens alternativ för avancerade användare
Följande text beskriver de avancerade alternativen som mikroICD avbuggaren erbjuder.

Realtid avbuggning
Step Into [F7] och Step Over [F8] kommandon gör det möjligt för program att utföras rad för rad. Programutförande är en långsam process
i detta fall, och därmed är lämpligt för korta program. Till skillnad från dem, Run/Pause Debugger [F6] och Run To Cursor [F4] kommandon
gör det möjligt för program att utföras i realtid och därmed mycket snabbare. Hastigheten på programutförande beror på mikrokontrollers
egna klock. Genom at trycka på [F6] eller välja Run/Pause Debugger alternativet, mikroICD är tillfäligt uppehöll och mikrokontroller
utför det laddade programet med full fart. Annat tryck på samma knappen omaktiverar mikroICD och programutförande stoppas på nått
ställe. Genom att trycka på [F4], kommer mikrokontroller att fortsätta med programutförande i hög hastighet tills den når den raden med
markören placerad.

Brytpunkter
Den mikroICD möjliggör varje programrad att markeras med en brytpunkt. Brytpunkt är ett avsiktligt stopp- och uppehållställe i program
som används för felsökning. Brytpunkter placeras i programmet genom att klicka på utrymme till vänster om programraden eller genom att
trycka på [F5]. Genom att välja Run kommandot [F6], kommer mikrokontroller att utföra programmet från den aktuella platsen (framhävd
med blått) tills den når en brytpunkt (framhävd med rött). Avbuggaren stannar efter att ha nått brytpunkten.
Det finns två typer av brytpunkter - hårdvara och mjnukvara brytpunkter. Den enda synliga skillnaden mellan de är i hastigheten på
programutförande innan den når den angivna programraden. Hårdvara brytpunkter placeras inom mikrokontrollers chip och ger betydligt
snabbare programutförande. Antalet hårdvara brytpunkter är begränsat, medan det totala antal mjukvara brytpunkter är obegränsat. Till
exempel, 16-bitars PIC mikrokontroller har bara en, medan 18-bitars PIC mikrokontroller har upp till 3 hårdvara brytpunkter. När alla
hårdvara brytpunkter är använda, resten av brytpunkter i programmet kommer att användas som mjukvara brytpunkter.

Klicka här för att omvandla en programraden till brytpunkten

MikroElektronika
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Watch Window alternativ
Det Watch Window alternativet ger dig möjlighet att övervaka värden av program variabler liksom innehållet av SFR medan programmet
utförs. Så snart programmet laddas i mikrokontroller, visas Watch Values alternativet på skärmen. För att återöppna det här fönstret, när
det tas bort från skärmen, välj View > Debug Windows > Watch Window alternativet.

Watch Window alternativ

Det Watch Values fönstret visar data i tre kolumner: register och variabel namn, deras värde
och minnesadresser. Dubbel klick på någon variabel öppnar det Edit Value fönstret där du
kan tilldela det ett nytt värde. Det är också möjligt att ändra data format (decimal, hexadecimal, binär, flytande eller karaktär) i detta fönster.

Edit Value fönstret
Step Into [F7]

Stop Debugger

Step Over [F8]

Run to Cursor [F4]

Step Out [Ctrl+F8]

Toggle Breakpoint [F5]
Show/Hide Breakpoints Shift + [F4]

Run/Pause Debugger

Start Debugger

Clear Breakpoints Shift +Ctrl + F5]

Lägg till markerade
variabeln till listan

Ta bort alla variabler från listan

Ta bort markerade
variabeln från listan

Lägg till alla variabler till listan

Advanced Breakpoints alternativ

Valda variabeln

MikroElektronika

Ändra format för den valda variabeln
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Advanced Breakpoints alternativ
Den mikroICD ger dig möjlighet att använda Advanced Breakpoints alternativet med PIC18 och PIC18FJ mikrokontroller. För att aktivera
det, kryssa Advanced Breakpoints kryssrutan inom Watch Values fönstret. För att konfigurera Advanced Breakpoints alternativet, är det
nödvändigt att starta mikroICD [F9] och välja View › Debug Windows › Advanced Breakpoints alternativet eller att använda [Ctrl+Shift+A]
genvägen.

Program Memory Break alternativ
Det Program Memory Break alternativet används för att placera brytpunkter på angivna adresser i programminne. Värdet i Address fälte
måste vara i .hex format.

File Register Break alternativ
Det File Register Break alternativ används för att uppehålla kodutförandet när läs/skriv tillgång till angiven dataminnesplats inträffar.
Om Read Access alternativet är utvalt, det File Register Equal alternativet kan användas för att ställa in lämpligt värde i Value fältet.
Programutförande stoppas när värdet läst från angiven dataminnes plats matchar värdet skrivet i Value fältet. Alla värde i Value fältet
måste vara i .hex format.
När Advanced Breakpoints alternativet är aktiverat, mikroICD fungerar i realtid läge, och därmed stödjer endast följande upsättning
kommandon: Start Debugger [F9], Run/Pause Debugger [F6] och Stop Debugger [Ctrl+F2]. Efter att ha nått första brytpunkten, Advanced
Breakpoints alternativet kan inaktiveras och processen av felsökning kan forsättas med en full uppsättning av kommandon. Antalet
avancerade brytpunkter är lika med antal hårdvara brytpunkter och beror på mikrokontroller i användning.

MikroElektronika

sida

16

mikroICD Avbuggare
View Assembly alternativ
Under processen av kompilering, varje programrad skriven i ett högnivå programmeringsspråk ersätts med en eller flera assemblerinstruktioner.
För att visa ett program i asseblerspråk, välj View Assembly alternativet från Project rullgardinsmenyn. I detta fall, processen av simulering
och felsökning utförs på samma sätt som om programmet är skrivet i ett högnivå programmeringsspråk.

Program skrivet
i ett högnivå
programmeringsspråk...

... samma program kompilerad i assemblerspråk

EEPROM Watch fönstret
Det EEPROM Watch fönstret visas genom att välja View › Debug Windows > EEPROM Window alternativet. Det visar de värden som
lagras i PIC intern EEPROM-minne.

Att trycka på Write EEPROM knappen orsakar att data
från EEPROM Watch fönstret laddas in i internt EEPROM
minne av mikrokontroller.

Att trycka på Read EEPROM knappen orsakar innehåll
av EEPROM minne att läsas och visas i EEPROM
Watch fönstret.

EEPROM Watch fönstret

MikroElektronika
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RAM fönstret
Den mikroICD låter dig att se innehållet av mikrokontrollers RAM minne i RAM fönstert genom att klicka på View > Debug Windows > RAM
Window alternativet. Till skillnad från Watch Window alternativet, alla minnesplatser visas i en tabell. Innehållet av varje RAM plats visas i
hexadecimalt format och kan ändras när som helst under prestanda av mikrokontroller. Ändrade värden är direkt inskrivna i mikrokontroller
genom att klicka på Enter.

RAM fönstret

MikroElektronika
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Här är en lista över de mest använda mikroICD alternativ:
Namn
Start Debugger
Run/Pause
Debugger
Stop Debugger
Step Into

Step Over

Step Out
Run To Cursor
Toggle
Breakpoint
Show/Hide
Breakpoints
Clear
Breakpoints

MikroElektronika

Beskrivning
Starta upp avbuggare
Kör eller uppehåll avbuggare
Stoppa avbuggare
Kör den aktuella programraden, sedan uppehåll. Om den utförda raden
kallar annan rutin, avbuggare stegar in i rutinen och stannar efter att ha
utfört första instruktionen inom den.
Kör den aktuella programraden, sedan uppehåll. Om den uppförda raden
kallar annan rutin, avbuggare kommer inte att stega in i rutinen och stannar
efter att ha utfört första instruktionen inom den. Hela rutinen kommer att
utföras och avbuggaren stoppar vid första instruktionen efter uppmaning.
Utför alla återstående programrader inom subrutin. Avbuggare stoppar
omedelbart efter att ha lämnat subrutinen. Detta alternativ finns i PIC18
familjen av mikrokontroller, men inte i PIC16 familjen av mikrokontroller.
Utför programmet tills det når markören.
Under processen av felsökning, programmet utförs tills det når en brytpunkt.
Det Toogle Breakpoints alternativet ställer nya brytpunkter och tar bort de
som är redan fastställda på markörens aktuella position.
Att visa alla brytpunkter i programmet, välj Show/Hide Breakpoints
alternativet från Run rullgardinsmenyn eller använd Shift +F4 genvägen.
Dubbelklicka på en brytpunkt i listan för att hitta den.
Rensa alla brytpunkter från programmet.

Funktionsknapp
[F9]
[F6]
[Ctrl+F2]
[F7]

[F8]

[Ctrl+F8]
[F4]
[F5]
[Shift+F4]
[Ctrl+Shift+F5]

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN
Alla produkter som ägs av MikroElektronika är skyddad av upphovsrättigheter och andra immaterialrättsliga
lagar, samt föreskrifter i internationella avtal. Därför ska denna manual behandlas som något annat
upphovsrättskyddat material. Ingen del av denna manual, inklusive produkt och mjukvara som beskrivs
häri, får mångfaldigas, kopieras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas eller spridas i någon form eller
på något sätt, utan skriftligt medgivande från MikroElektronika. Den manualens PDF-utgåva får skrivas ut
för privat eller lokalt bruk, men inte för distribution. Varje ändring av denna manual är förbjuden.
MikroElektronika garanterar inte att denna manual och produkten är utan fel. Denna manual tillhandahålls
i befintligt skick, utan garanti av något slag, vare sig uttryckt eller undeförstådd, inkluderande, men inte
begränsad till, försäljningsmässiga garantier eller villkor om användbarhet för speciella ändamål.
MikroElektronika skall inte hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser och felaktigheter som kan
förekomma i denna manual. Under inga omständigheter skall MikroElektronika, dess chefer, tjänstemän,
anställda eller återförsäljare hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga, oförutsädda eller
påföljande skada av något slag. Detta inklusive, men utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust
av ´goodwill, förlust av konfidentiell eller annan information, driftavbrott, arbetsnedläggelse, datorfel ellr
tekniskt fel, inskränkning av privat liv, misslyckande att infria förpliktelse inklusive kravet på god tro eller
rimligt försiktighetsmått, för försummelse och för annan ekonomisk förlust som kommer av, eller på något
sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda denna manual och produkt, även om
de/MikroElektronika blivit underrättade om att det finns risk för sådana skador.
MikroElektronika förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande
göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet
och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång.
Namn på företag och produkter i texten är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respective
företag, och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan avsikt att kränka.

HÖGRISK AKTIVITETER
Mjukvaruprodukten är inte feltolerant och är inte utformad eller ämnad för farliga miljöer som erfordrar
felsäker prestation inklusive, men inte begränsat till, drift av kärnvapen inrättningar, navigering av flygplan
eller kommunikationssystem, flygplanskontroll, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner eller någon
annan tillämpning där fel i Mjukvaruprodukten direkt kan leda till död, personlig skada, allvarlig fysisk
eller materiell skada (sammantaget ”Högrisk aktiviteter”). Det finns inga uttryckliga eller underförstådda
garantier för mjukvarans lämplighet för Högrisk aktiviteter.

MikroElektronika 2003 – 2009 Samtliga rättigheter förbehållas.

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, tveka inte att ta kontakt med oss på office@mikroe.com

Om du har några problem med någon av våra produkter eller behöver övriga information, var god och skicka ett email till addressen
www.mikroe.com/en/support

Om du vill lära mer om våra produkter, besök vår hemsida på www.mikroe.com

