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Na verdade, a linguagem assembly é somente uma representação simbólica dos 
opcodes. Utilizando um programa especial (chamado Assembler ou montador), os 
mnemônicos assembly são traduzidos diretamente para códigos binários (opcodes). Essa 
tradução é feita numa razão de um para um, ou seja, cada instrução assembly é traduzida 
em um único opcode. 

Sendo assim, para podermos programar uma máquina, é necessário primeiramente 
conhecer quais instruções essa máquina é capaz de entender e como utilizá-las 
corretamente. 

Considerando a CPU dos RL78, existem cinco instruções (de um conjunto de 
oitenta e uma) que podem ser utilizadas para implementar o programa descrito na listagem 
1.1: 

CLRB:  apaga o conteúdo de um registrador ou endereço da memória. 

CMP a,b:  compara  o conteúdo  de  uma registrador ou posição  da  memória 

(operando “a”) com o conteúdo do 
segundo operando (“b”), modificando os 
bits Z, CY e AY, de acordo com o 
resultado (a comparação é feita pela 
subtração do operando “b” do operando 
“a”).  

INC:  adiciona um ao operando. 

BR: desvio incondicional para o 
endereço especificado. 

BZ: desvio para o endereço 
especificado no caso do flag Z = 1. 

A figura 1.16 apresenta uma 
adaptação do fluxograma da figura 1.13 
utilizando instruções assembly do RL78. 

A listagem 1.2 mostra o programa 
codificado em linguagem assembly. Ele 
foi escrita com base em algumas 
considerações iniciais: 

 

Figura 1.16 

1. O programa é armazenado a partir do endereço 0x000CE (0x significa que o 
número está em hexadecimal). Este é normalmente o endereço inicial da 
memória flash para armazenamento de programas nos microcontroladores 
RL78; 

Início 

CLRB CNT 

CMP CNT,#10 

INC CNT 

Fim 
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2. A variável “cnt” está localizada no endereço 0xEF00 da memória, o primeiro 
endereço válido da memória RAM no modelo do RL78/G13 utilizado (o 
R5F100LE); 

3. Utilizaremos o prefixo “N:” para especificar um endereço de 16 bits na 
memória do microcontrolador, esta é a notação utilizada pelo compilador IAR 
para representar o modo de endereçamento direto de 16 bits (maiores detalhes 
serão vistos no capítulo 3. ); 

4. Uma constante (como o valor 10 decimal) é escrita precedida do símbolo #. 
Este símbolo indica ao assembler que o valor que o segue é uma constante 
imediata; 

5. Os endereços e opcodes estão escritos em base hexadecimal.  

Analisando o fluxograma da figura 1.16 e a listagem 1.2, podemos entender o 
funcionamento do pequeno programa apresentado. É fácil perceber que a instrução CMP 
possui um importante papel no controle do programa. 
Endereço  Opcode Assembly Comentários 

000CE F500EF    CLRB  N:cnt Apaga o conteúdo da mem ória cnt 
 

000D1 
 
4000EF0A 

repete: 
   CMP   N:cnt,#10 

 
Compara o valor de cnt com 10 (cnt-10)  

000D5 DD07    BZ    final Desvia para “final”  se Z=1 (Z=1 se na 
comparação anterior cnt era igual a 10)  

000D7 A000EF    INC   N:cnt Incrementa cnt em um 
000DA EFF7    BR    repete Desvia para “repete” 
000DC  final:  

Listagem 1.2 

A instrução “CMP N:cnt,#10” realiza a comparação entre dois valores: o conteúdo 
da variável “cnt” e o valor imediato 10 decimal. Observando a coluna dos opcodes, 
encontramos o valor 0x4000EF0A, sendo 0x40 o código da instrução, 0x00EF o endereço 
do operando “cnt” na memória de dados (o endereço da variável é 0xEF00 e na instrução é 
escrito em formato little endian, iniciando pela parte menos significativa) e finalmente a 
constante com a qual deve ser feita a comparação (0x0A que é a representação 
hexadecimal de 10 decimal). 
  

� 

Os termos little endian e big endian são utilizados em computação para 
especificar como uma máquina armazena dados numéricos de múltiplos bytes 
na memória. No formato little endian tais dados são armazenados na memória 
sempre iniciando-se pelo seu byte menos significativo, já no formato big 
endian, tais dados são armazenados na sua forma natural, ou seja, iniciando-se 
pelo byte mais significativo. Exemplo: o número 0x1234 hexadecimal é 
armazenado 0x34,0x12 no formato little endian e 0x12,0x34 no formato big 
endian! 
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Observe que a comparação é realizada por meio de uma operação de subtração 
realizada no interior da ULA. De acordo com o resultado da comparação (subtração) 
alguns bits do registrador PSW são alterados: Z, AC e CY. Se o valor do contador for igual 
a 10, o bit Z é setado. 

Em seguida, a instrução “BZ final” é o chamado desvio condicional. Este tipo de 
instrução avalia uma condição e efetua o desvio do programa caso a condição seja 
verdadeira. No caso, a instrução avalia o estado do bit Z (localizado no registrador PSW) e 
desvia para “final” caso Z=1. Caso Z=0, a instrução não produz efeito e o programa segue 
a sua sequência natural. 

Note que o opcode da instrução é 0xDD07, onde 0xDD indica a instrução 
propriamente dita (BZ) e 0x07 é o endereço de destino do desvio. Nestas instruções o 
endereço de destino é escrito relativamente ao endereço da instrução de desvio, ou seja, o 
valor 0x07 indica que o endereço de destino é igual ao endereço de BZ (0x000D5) mais o 
deslocamento 0x07, ou seja, 0x000DC. 

A próxima instrução “INC N:cnt” faz o incremento do valor da variável “cnt”, ou 
seja, soma um ao conteúdo dela. Novamente podemos perceber que o opcode da instrução 
é 0xA000EF, onde 0xA0 indica a instrução INC e 0x00EF é o endereço little endian da 
variável “cnt”. 

A última instrução “BR final” provoca o desvio do fluxo do programa para o 
endereço indicado por “repete”, ou seja 0x000D1. O opcode da instrução é 0xEFF7, sendo 
0xEF o código da instrução e 0xF7 o deslocamento do endereço de destino. Observe que 
neste caso o endereço de destino está localizado antes da instrução de desvio e por isso o 
deslocamento é negativo. O valor de deslocamento é calculado da seguinte forma: 0xD1 (o 
destino) – 0xDA (endereço onde está a instrução de desvio) = 0xF7. Note que 0xF7 é a 
representação em complemento de dois do número -9 decimal. 

Analisando o programa inteiro podemos perceber que inicialmente a variável “cnt” 
é iniciada em zero “CLRB N:cnt”, em seguida verificamos se o valor dela é igual a 10 
“CMP N:cnt,#10”, caso negativo “BZ final”, o programa segue, incrementa a variável 
“INC N:cnt” e em seguida desvia “BR repete” para uma nova comparação. Quando a 
comparação da variável com 10 “CMP N:cnt,#10” resulta verdadeira (Z=1), o desvio 
condicional “BZ final” é tomado e o programa desvia para o endereço “final”! 

Esta foi apenas uma apresentação rápida da operação de uma CPU e de como uma 
sequência de instruções é executada. No decorrer do livro vamos explorar em mais 
detalhes o funcionamento de cada instrução dos RL78. 
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1.4. Microcontroladores RL78 

A linha de microcontroladores RL78 da Renesas é derivada da união de duas 
linhas de microcontroladores: a linha 78K0R originalmente desenvolvida pela NEC e R8C 
originalmente desenvolvida pela Hitachi. 

Os microcontroladores RL78 são máquinas CISC de 16 bits que possuem como 
diferencial a sua alta eficiência, decorrente de duas características importantes das CPUs 
RL78: alta velocidade de execução de código (pois utilizam um pipeline de três estágios 
que faz com que 56% das instruções sejam executadas em apenas um ciclo de clock) e 
consumo de energia extremamente baixo (graças ao design focado principalmente na 
eficiência energética e a utilização de tecnologias de semicondutores de baixo consumo de 
energia), o consumo de energia é de aproximadamente 66µA/MHz.  

Um regulador interno de tensão também auxilia na redução do consumo de energia 
e permite que os RL78 apresentem níveis muito baixos de emissão eletromagnética (EMI). 

Além de consumirem pouca energia quando em operação, a existência dos modos 
de baixo consumo de energia halt, stop e snooze permite reduzir grandemente o consumo 
de energia quando a CPU não está em operação. 

Em termos de performance, os RL78 podem operar até 32MHz, executam a 
maioria das instruções em 1 ou 2 ciclos de clock e possuem capacidade de endereçamento 
de até 1MiB, permitindo que o fabricante disponibilize grandes quantidades de memória 
flash e RAM (até 512KiB de flash e até 32KiB de RAM nos modelos mais poderosos 
lançados até o momento). 

A linha de periféricos inclui unidades de temporização TAU onde cada canal de 16 
bits pode atuar praticamente como um timer independente, relógio de tempo real com 
calendário, timer de intervalo, timer para controle de motores (até 6 canais de PWM), 
interfaces de comunicação serial (síncronas SPI e I2C, assíncronas UART/LIN e USB), 
conversor A/D de 8, 10 ou 12 bits, conversor D/A, comparadores analógicos, controlador 
de displays LCD, etc.  

Praticamente todos os modelos contam com DMA (Direct Memory Access - 
acesso direto a memória) de 1 ou 2 canais, que permite automatizar as transferências entre 
os periféricos e a memória, dispensando a intervenção da CPU. Além de facilitar a 
transferência de dados entre a memória e os periféricos, o DMA pode também auxiliar na 
redução do consumo de energia (permitindo fazer transferências enquanto a CPU está em 
modo halt). 

Também estão disponíveis periféricos de segurança como, por exemplo, checagem 
de erros na memória flash (ECC com CRC) e RAM (paridade), watchdog com janela de 
tempo, detector de baixa tensão, detecção de falha de oscilador e de acesso a endereço 
ilegal da memória. 
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A linha RL78 é composta dos seguintes membros: 

Modelos de uso geral: 

• RL78/G12 - com versões de 20, 24 e 30 pinos, capacidades de memória flash 
de 2KiB até 16KiB, memória RAM de 256 bytes até 2KiB e dataflash até 
2KiB. Estes microcontroladores operam a até 24MHz e são os elementos de 
uso geral e mais baixo custo da linha RL78. 

o RL78/G1C - com versões de 32 e 48 pinos, capacidade de memória 
flash de 32KiB, memória RAM de 5,5KiB e dataflash de 2KiB. 
Estes microcontroladores operam a até 24MHz e incluem interface 
USB 2.0 full speed (12Mbits/s) capaz de operar como host ou 
device e compatível com a versão 1.2 da especificação de carga de 
bateria pela porta USB (até duas portas USB disponíveis). 

• RL78/G13 - com versões de 20 a 128 pinos, capacidades de memória flash de 
16KiB até 512KiB, memória RAM de 2KiB até 32KiB e dataflash de 4 ou 
8KiB. Estes microcontroladores operam a até 32MHz e são voltados ao uso 
geral em aplicações de pequena e média complexidade. 

o RL78/G1A - com versões de 25 a 64 pinos, capacidades de 
memória flash de 16KiB até 64KiB, memória RAM de 2KiB até 4 
KiB e dataflash de 4KiB. Estes microcontroladores operam a até 
32MHz e incluem conversor A/D de 12 bits. 

• RL78/G14 - com versões de 30 a 100 pinos, capacidades de memória flash de 
16KiB até 256KiB, memória RAM de 2,5KiB até 24KiB e dataflash de 4 ou 
8KiB. Estes microcontroladores operam a até 32MHz, além dos periféricos da 
linha G13, incluem instruções DSP para processamento digital de sinais, timer 
para controle de motores, conversor D/A de 8 bits e são voltados ao uso geral 
em aplicações de média complexidade. 

Com controlador de display LCD integrado: 

• RL78/L12 - com versões de 32 a 64 pinos, capacidades de memória flash de 
8KiB até 32KiB, memória RAM de 1KiB até 1,5KiB e dataflash de 2KiB. 
Estes microcontroladores operam a até 24MHz e incluem controladores para 
displays LCD com até 280 segmentos (13 a 39 segmentos com 4 planos ou 18 
a 35 segmentos com 8 planos). 

• RL78/L13 - com versões de 64 e 80 pinos, capacidades de memória flash de 
16KiB até 128KiB, memória RAM de 1KiB até 8KiB e dataflash de 4KiB. 
Estes microcontroladores operam a até 24MHz e incluem controladores para 
displays LCD com até 376 segmentos (36 a 51 segmentos com 4 planos ou 32 
a 47 segmentos com 8 planos). 
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Modelos destinados a aplicações específicas: 

• RL78/D1x - com versões de 48 a 100 pinos, capacidades de memória flash de 
24KiB até 256KiB, memória RAM de 2KiB até 16KiB e dataflash de 8KiB. 
Estes microcontroladores operam a até 32MHz e incluem controladores para 
displays LCD com até 212 segmentos (4 planos com até 53 segmentos), 
controlador de motor de passo e gerador de som, são voltados a aplicações de 
mostradores e painéis automotivos. 

• RL78/F1x - com versões de 20 a 64 pinos, capacidades de memória flash de 
8KiB até 64KiB, memória RAM de 512 bytes até 4KiB e dataflash de 4KiB. 
Estes microcontroladores operam a até 32MHz, suportam temperaturas de até 
150ºC e são voltados para aplicações automotivas em dispositivos de 
carroceria (car body). 

• RL78/I1x - com versões de 20 a 38 pinos, capacidades de memória flash de 
32KiB até 64KiB, memória RAM de 2KiB até 4KiB e dataflash de 4KiB. 
Estes microcontroladores operam a até 32MHz, com tensões de alimentação 
de 2,7 a 5,5V e incluem controladores PWM para leds , UART com suporte a 
DALI e DMX512 e são voltados a aplicações de controle de iluminação e 
correção de fator de potência. 

1.5. R5F100LEA 

O microcontrolador objeto de estudo deste livro é o R5F100LEA, um membro da 
linha RL78/G13 de microcontroladores da Renesas. Ele inclui uma CPU RL78, além de 
64kibibytes de memória flash, 4.096 bytes de memória RAM e 4.096 bytes de memória 
dataflash. Este chip pode operar a até 32MHz e a tensão de alimentação pode ir de 1,6 a 
5,5 Volts. 

• Além das características gerais dos RL78/G13, o R5F100LEA inclui também: 

• 58 pinos de entrada/saída, divididos em 11 portas de entrada/saída (E/S): P0, 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P12, P13 e P14; 

• Diversos pinos podem ser configurados para operar como saídas dreno aberto 
e podem fazer interface com outros níveis de tensão (desde que dentro da 
faixa de 1,6 a 5,5V); 

• Seis pinos de interrupção externa, com borda de sensibilidade configurável; 

• Oito pinos de interrupção de teclado (geram interrupção ao mudar de estado); 

• Quatro diferentes periféricos de temporização: 

o Duas unidades de temporização TAU, cada uma com 8 canais (total de 
16 canais). Cada canal do TAU pode operar como um timer 
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independente ou ser utilizado em conjunto com outros canais. Os canais 
dos TAU podem fazer captura de sinais (medição de período), 
comparação (geração de interrupção ou sinais de largura definida), 
PWM, etc. 

o Relógio de tempo real com calendário e interrupção de alarme, que pode 
operar com clock externo de 32768Hz ou com clock interno de 15kHz; 

o Timer de interrupção periódica (12 bits) que pode ser utilizado para criar 
bases de tempo; 

o Watchdog programável com operação em “janela de tempo”. 

• Dois tipos de interface de comunicação (até 7 portas seriais simultâneas): 

o Duas unidades seriais SAU, que podem operar no modo SPI de 3 fios, 
UART ou I2C simplificado* (a SAU0 pode operar como 4 canais SPI/I2C 
ou 2 canais UART, a SAU1 pode operar como 2 canais SPI/I2C ou 1 
canal UART com suporte a LIN); 

o Uma unidade I2C completa. 

A interface I2C simplificada não pode operar no modo escravo e nem suporta o 
modo multimaster. 

• Conversor A/D de 10 bits com 12 canais de entrada, taxa de conversão de até 
470ksps (mil amostras por segundo), sequenciamento de até 4 canais, 
comparador digital interno e capacidade de operação em modo snooze; 

• Quatro canais de DMA, cada canal pode transferir blocos de até 1024 bytes 
ou words (um byte ou word a cada disparo).  

1.6. Pinagens e Encapsulamentos 

Abaixo apresentamos a pinagem de alguns modelos de RL78: 

 

Figura 1.17 – Modelos de 20 pinos 
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Figura 1.18 – Modelos de 30 pinos 

 

Figura 1.19 – Modelos de 64 pinos 
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Pinos especiais: 

• VDD - alimentação positiva (1,6 a 5,5 volts) 

• EVDD0 - alimentação positiva (1,6 a 5,5 volts) para as portas P0, P1, P3, P4, P5, P6, P7 e 
P14 

• VSS - referência de terra (0 volt) 

• EVSS0 - referência de terra (0 volt) para as portas P0, P1, P3, P4, P5, P6, P7 e P14 

• REGC - estabilização do regulador interno (conectar um capacitor de 0,47 a 1µF) 

• RESET- sinal de reset ativo em nível lógico “0” 

• P40/TOOL0 – pino de E/S (bit 0 da porta 4) e pino de programação/depuração 
(TOOL0) 

  

� 
Cuidado ao utilizar o pino TOOL0 como E/S na aplicação, pois cargas muito 
elevadas neste pino podem prejudicar a programação e a depuração do chip no 
circuito! 

1.7. Kits e Ferramentas de Programação 

A Renesas possui uma série de kits disponíveis para facilitar o aprendizado e 
desenvolvimento de aplicações com o RL78. 

O kit mais acessível é o YRPBRL78G13, também chamado de “Promotion Board” 
do RL78/G13. Este kit consiste numa PCI contendo um R5F100LEA e um 
microcontrolador 78F0730, que atua como programador e depurador USB.  

 

Figura 1.20 – YRPBRL78G13 

A placa possui também dois leds, um cristal de 32768Hz conectado ao oscilador 
secundário do RL78, um trimpot, duas fileiras de pads conectados aos pinos de E/S do chip 
e um conector para programação do RL78 através de um programador E1 externo. 
Também existem jumpers que podem ser utilizados para medição do consumo de corrente 
do chip. 

A figura 1.21 mostra as conexões das duas fileiras de 30 pinos nas bordas da placa 
(o pino 1 é indicado na borda da placa). 
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Não conectado Não conectado 
P30 P70 
P05 P71 
P06 P72 

P147 P73 
P146 P74 
P137 P75 
P41 P76 
P42 P77 (conectado ao LED D2) 
P43 P31 

P120 P63 
T_RESET P62 

P27 P61 
P26 P60 
P25 P50 
P24 P51 
P23 P52 

(conectado ao trimpot R15) P22 P53 
AVREFM P54 
AVREFP P55 

P130 P17 
P04 P16 
P03 P15 
P02 P14 
P01 P13 
P00 P12 

P141 P11 
P140 P10 
VDD VDD 
GND GND 

   
 Conector E1  

Figura 1.21 

Para desenvolvimento de aplicações mais avançadas o “Starter kit” do RL78/G13 
inclui 4 leds, 3 teclas de usuário, módulo de display LCD de 8 caracteres por 2 linhas, 
cristal de 20MHz e de 32768Hz, conector para depurador E1, porta serial DB9 e interface 
LIN. O kit inclui um depurador E1 que pode ser utilizado para programar e depurar 
qualquer microcontrolador RL78, RX, R8C, 78K e alguns modelos do V850. 

 
Figura 1.22 – Starter kit do RL78/G13 

 
Figura 1.23 – 

Depurador/programador E1 
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Ferramentas de Programação 
2.  Ferramentas de Programação 

 

2.1. O Ambiente Embedded Workbench EWRL78 

O ambiente IAR Embedded Workbench for RL78 (EWRL78) é um IDE que 
integra editor, compilador, assembler, linker, simulador e depurador em um único 
software. 

Os leitores dos livros “MSP430: Teoria e Prática” e “Tecnologia ARM: 
Microcontroladores de 32 bits” irão perceber que o EWRL78 (como é chamado o 
Embedded Workbench para os RL78) é muito semelhante ao EW430 e EWARM. Esta 
identidade de ambientes é sem dúvida uma vantagem para os desenvolvedores que 
necessitam trabalhar com múltiplas plataformas, pois o tempo gasto com a familiarização 
com a ferramenta de programação é amplamente reduzido. 

2.1.1. Criando o Primeiro Projeto 

No decorrer deste tópico o leitor poderá aprender como configurar corretamente o 
ambiente EWRL78 (versão 1.20) e a criação de um projeto em linguagem C. 

Para criar um novo projeto no IAR, é necessário selecionar a opção “Create a New 
Project” dentro do menu principal. 

 
 

Figura 2.1A Figura 2.1B 
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Em seguida, devemos selecionar a linguagem de programação a ser utilizada no 
projeto. Nos exemplos deste livro, utilizaremos a linguagem C, por isso, a seleção deve ser 
feita conforme a figura 2.1A. Uma vez selecionada a linguagem é necessário dar um nome 
ao projeto, conforme demonstra a figura 2.1B. 

Feito isso, teremos uma tela igual a representada na figura 2.2. Nela encontramos a 
janela do workspace atual (1), a janela de edição de código fonte (2) e a janela de 
mensagens da IDE (3). 

 

Figura 2.2 

O projeto inclui um arquivo genérico “main.c” que consiste no mínimo de código 
necessário a um programa em C, ou seja, apenas a função principal (main).  

Vencida esta etapa é necessário configurar o projeto. Para isso, selecione a opção 
Project � Options... no menu principal ou, alternativamente, pressione as teclas ALT+F7, 
ou ainda, pressione o botão direito do mouse sobre a janela do workspace e selecione a 
opção Options no menu flutuante. A janela de opções (figura 2.3) será exibida. 

Nesta janela, o programador irá selecionar o modelo de RL78 utilizado (no campo 
Device), além do modelo de memória a ser utilizado para o código (Code model) e dados 
(Data model) e como as constantes “near” serão colocadas na memória. 

Modelos “near” utilizam apenas um segmento de 64KiB de memória, ao passo que 
modelos “far” utilizam todo o espaço de 1MiB de endereçamento. Preferencialmente 

2 

3 

1 
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devemos utilizar modelos “near”, pois eles geram códigos menores e mais rápidos que os 
gerados com modelos “far”.  

 

Figura 2.3 

Ainda na categoria “General Options”, clique na aba “Library Configuration”. Ali 
é possível selecionar o tipo de biblioteca padrão C que será utilizada com o projeto 
(“Normal DLIB”, “Full DLIB” ou “Custom”) e também é possível selecionar se o 
compilador deve ou não utilizar o hardware de multiplicação integrado (“Use hardware 
multiplier/divider unit ”). Esta opção, ao ser selecionada, faz com que o compilador 
inclua uma pequena biblioteca (cerca de 260 bytes) que faz com que o 
multiplicador/divisor por hardware seja utilizado para acelerar as operações de divisão e 
multiplicação.  

Cabe ao programador decidir sobre a necessidade ou não de se utilizar o hardware 
multiplicador/divisor interno, mas via de regra, se você tiver 260 bytes de flash sobrando, 
os benefícios em termos de ganho de velocidade valem o espaço adicional necessário. 

Além das configurações da categoria “General Options” é importante também 
configurarmos outras opções. Na categoria “C/C++ compiler”, verifique a aba “Output” e 
certifique-se de que a opção “Generate debug information” esteja selecionada. Esta opção 
faz com que o compilador gere informações adicionais necessárias à depuração do 
programa. 

Pressione este 
botão para 
selecionar a 

CPU 
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Na aba “Optimizations” é possível configurar algumas opções de otimização de 
código. Por hora não iremos nos preocupar com isso, mas para produção de código final, é 
importante utilizar a otimização máxima do compilador (“level high”). 

Na categoria “Linker”, aba “Output”, é importante que a opção “Debug 
information for C-SPY” esteja selecionada. Ela é responsável por gerar código de 
depuração necessário para que a ferramenta C-SPY possa funcionar corretamente. 

Ainda na categoria “Linker” é possível selecionar outro arquivo de configuração 
do linker. Isto é necessário quando se necessita modificar a forma como o linker utiliza e 
distribui código e dados na memória do microcontrolador. Um exemplo típico é o uso das 
bibliotecas FSL, FDL ou EEL para armazenamento de dados na flash, todas elas 
necessitam de modificações na configuração do linker para poder operar corretamente. 

Adicionalmente, pode ser interessante configurar o linker para gerar um arquivo de 
informações sobre a utilização e alocação da memória. Para isso, basta selecionar a aba 
“List” e habilitar a opção “Generate linker listing”. 

O arquivo .map gerado irá conter diversas informações acerca da distribuição das 
funções e símbolos na memória do chip. Também é possível verificar a quantidade de 
memória flash e RAM utilizada. 

 

 

Figura 2.4 

Finalmente, o último passo para configuração do projeto consiste em selecionar o 
tipo de depurador a ser utilizado. Esta seleção será realizada conforme o tipo de hardware 
de depuração disponível. Normalmente iremos optar entre o simulador e um depurador 
externo como o TK ou E1. 

Seleção do 
depurador a ser 
utilizado pelo 

EWRL78 
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A opção pelo simulador (figura 2.4) pode ser interessante para se testar trechos de 
código, desde que estes não utilizem nenhum periférico dos RL78, pois o simulador da 
IAR não simula periféricos internos do microcontrolador. 

Uma vez que o projeto esteja configurado, podemos nos dedicar ao programa 
propriamente dito. Assim, o arquivo “main.c” do projeto recém criado deve ser alterado 
conforme a listagem do exemplo 2.1. Este programa exemplo irá fazer com que o led da 
placa de demonstração do RL78 pisque. 
 
#include "ior5f100le.h" 
  
// Configuração dos registradores de opção (OPTION BYTES) 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte0 = 0xEF; // Watchdog desli gado 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte1 = 0x73; // Configura dete ctor de baixa tensão 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte2 = 0xE8; // oscilador HS 3 2MHz 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte3 = 0x85; // debug ativado,  sem proteção de memória 
  
#define LED_D2  P7_bit.no7 
 
unsigned long int temp; 
  
void main( void ) 
{ 
  PM7_bit.no7 = 0;  // porta P77 como saída 
  while (1) 
  { 
    LED_D2 = 1; 
    for (temp=100000;temp;temp--); 
    LED_D2 = 0; 
    for (temp=100000;temp;temp--); 
  } 
} 

Exemplo 2.1 – Pisca led por software 
 

 

Uma vez que o programa tenha sido digitado (ou carregado) corretamente, a 
aparência do IDE deve ser próxima a da figura 2.5. Podemos então passar a etapa de 
compilação e depuração. 

Para proceder à compilação e montagem completa do projeto, basta clicar no botão 
MAKE indicado na figura 2.5. O IDE irá automaticamente compilar e “linkar” o programa, 
gerando os arquivos binários conforme selecionado nas opções do projeto. O mesmo efeito 
pode ser obtido pressionando-se a tecla F7 ou selecionando-se a opção Project�Make no 
menu principal. 
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Figura 2.5 

Após o processo, a janela de mensagens da IDE estará mostrando, na aba Build, as 
mensagens emitidas pelo compilador e pelo linker. Caso a mensagem exibida seja 
diferente de “Total number of errors: 0” e “Total number of warnings: 0”, verifique o 
código digitado a procura de erros. 

2.1.2. Simulando um Programa 

Após termos compilado o programa, podemos passar ao teste do mesmo. 
Primeiramente iremos testar o programa utilizando o simulador do EWRL78. 

Para isso é necessário selecionar a opção simulator na janela de opções do projeto 
conforme a figura 2.4. 

Pressionando-se o botão DEBUG (figura 2.5), poderemos dar início a uma sessão 
de depuração utilizando o simulador. 

Após pressionar o botão DEBUG, a tela do IDE deverá passar a ser aquela da 
figura 2.6. 

Repare que a janela de mensagens apresenta informações na aba Debug Log, 
informando que o download foi completado e que o Target (dispositivo alvo, que no caso é 
o simulador) foi ressetado. 

Além disso, temos uma nova janela (Disassembly) e uma barra de botões do 
depurador. 

MAKE 
Compilar o 
projeto atual 

DEBUG 
Depurar o 

projeto atual 
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Já o registrador CS é utilizado para endereçamento de programa. Como o PC dos 
RL78 possui 20 bits, mas a maioria das instruções de desvio utilizam operandos de 16 bits, 
é necessário utilizar o registrador CS para se ter acesso a toda a faixa de 1MiB de memória 
dos RL78. 

Nome  BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 

Leitura 

Escrita 
0 0 0 0 CS3 CS2 CS1 CS0 

CS 

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.5. Registrador PMC 

O registrador PMC (Processor Mode Control) é utilizado para controlar o 
espelhamento da primeira faixa de 64KiB de memória do RL78. 

Nome  BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 

Leitura 

Escrita 
0 0 0 0 0 0 0 MAA 

PMC 

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quando o bit MAA está setado, o bloco de 64KiB compreendido entre 0x00000 e 
0x0FFFF é espelhado na faixa compreendida entre 0xF0000 e 0xFFFFF. Isto permite que 
se acesse dados constantes (armazenados em flash) e dados da RAM no mesmo banco de 
memória. 

Note que, como veremos mais adiante, a memória RAM e os registradores SFR 
dos RL78 também estão localizados na faixa de endereços entre 0xF0000 e 0xFFFFF. 
Neste caso, mesmo com o espelhamento ativo (MAA=1), o acesso aos endereços de 
RAM/SFR irá acessar estas memórias ou registradores. O espelhamento somente ocorrerá 
nos endereços não utilizados por RAM/SFR. 

Uma particularidade deste registrador é que ele somente pode deve ser modificado 
uma única vez e na inicialização do programa, além disso, após setado o bit MAA, é 
necessário esperar um ciclo de clock antes de se acessar a área espelhada. 

3.1.2. Mapa de Memória 
Como já vimos, os microcontroladores RL78 possuem um espaço de 

endereçamento de 1MiB. Este espaço é compartilhado por memória flash, RAM e 
registradores SFR. A figura 3.1 mostra o mapa de memória simplificado para alguns 
modelos de RL78 (G12 com 4KiB de flash, G13 com 64KiB de flash e G13 com 512KiB 
de flash). 
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  R5F10267/10277/102A7 R5F100xE R5F100xL 
0xFFFFF  

 

0xFFF00  

 Registradores de funções especiais SFR  
(256 bytes) 

Registradores de funções especiais 
SFR (256 bytes) 

Registradores de funções especiais 
SFR (256 bytes) 

0xFFEFF 
0xFFEE0 

 Registradores de propósito geral (32 
bytes) 

Registradores de propósito geral 
(32 bytes) 

Registradores de propósito geral 
(32 bytes) 

0xFFEDF 
0xFFD00 

 RAM (512 bytes) 

0xFFCFF 
0xFEF00  

 
RAM (4KiB) 

0xFEEFF 
0xF7F00  

 

RAM (32KiB) 

0xF7EFF 
0xF3000  

 Espelhamento (19,75KiB) 

0xF2FFF  
0xF2000  

 

Espelhamento (51,75KiB) 

0xF1FFF  
0xF1800  

 

Área reservada 

0xF17FF  
0xF1000  

 Dataflash (2KiB) 
Dataflash (4KiB) 

Dataflash (8KiB) 

0xF0FFF  
0xF0800  

 Área reservada Área reservada Área reservada 

0xF07FF  
0xF0000  

 Registradores de funções especiais SFR 
(2KiB) 

Registradores de funções especiais 
SFR (2KiB) 

Registradores de funções especiais 
SFR (2KiB) 

0xEFFFF 
0x80000  

 Área reservada 

0x7FFFF  
0x10000  

 
Área reservada 

0x0FFFF  
0x01000  

 

Área reservada 

0x00FFF  
0x00000  

 Memória flash (4KiB) 
Memória flash (64KiB) 

Memória flash (512KiB) 

Figura 3.1 

Podemos perceber que os endereços iniciais da memória são ocupados pela 
memória flash, onde é armazenado o programa a ser executado. Esta área de memória 
varia de 2KiB (no menor RL78) a 512KiB. Observe que, para efeitos de apagamento, a 
memória flash é organizada em blocos de 1KiB (não é possível apagar áreas menores que 
1KiB). A função de apagamento FSL_Erase()  utiliza como parâmetro o número do bloco 
de memória, conforme a figura 3.2. 

Podemos facilmente calcular o número de qualquer bloco a partir de um endereço, 
utilizando-se a fórmula (apenas a parte inteira do resultado deve ser utilizada): 

1024

Endereço
N BLOCO =  ou 

400x0

)hex(Endereço
)hex(N BLOCO =  

Após a área de memória flash encontra-se uma área reservada e não implementada, 
por esta razão não é permitido acessar esta faixa de endereços para nenhum propósito 
(operações de leitura ou escrita nestas áreas podem provocar um reset por acesso ilegal à 
memória (IAW) caso o bit IAWEN esteja setado no registrador IAWCTL). 
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0x7FFFF 
0x7FC00 Bloco 511 

0x7FBFF 
0x7F800 Bloco 510 

0x7F7FF 
0x7F400 Bloco 509 

0x7F3FF 
0x7F000 Bloco 508 

  
... 
 

0x01FFF 
0x01C00 Bloco 7 

0x01BFF 
0x01800 Bloco 6 

0x017FF 
0x01400 Bloco 5 

0x013FF 
0x01000 Bloco 4 

0x00FFF 
0x00C00 Bloco 3 

0x00BFF 
0x00800 Bloco 2 

0x007FF 
0x00400 Bloco 1 

0x003FF 
0x00000 Bloco 0 

Figura 3.2 

  

� 
A faixa de endereços entre 0xEF000 e 0xEFFFF não é implementada do ponto 
de vista do usuário, mas contém memória ROM com código utilizado pelas 
bibliotecas de escrita na flash (FSL e FDL). Por esta razão, a execução de 
código nesta área não gera um reset IAW. 

  

Em seguida temos uma das áreas dedicadas aos registradores de funções especiais 
(SFR), que controlam os periféricos e algumas funcionalidades dos microcontroladores 
RL78. Esta área é seguida por outra faixa de endereços não implementados (reservados). 

A área seguinte é a dataflash. Esta área de memória (opcional, conforme o modelo 
de microcontrolador utilizado) é destinada exclusivamente ao armazenamento de dados 
não voláteis, ou seja, dados que devem ser mantidos mesmo quando o microcontrolador é 
desligado (por exemplo, senhas, configurações, etc.). 

A área de dataflash difere da área de flash normal principalmente por utilizar um 
barramento de acesso exclusivo. Isto permite que se realizem operações na dataflash em 
paralelo com o acesso a memória flash de código. 

Nos modelos em que a memória dataflash não está presente, esta área de memória 
é reservada e não deve ser utilizada (conforme já dito para as demais áreas reservadas). 
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3.4. Configurações do Chip 

Os microcontroladores RL78, possuem algumas configurações internas que devem 
ser inicializadas antes de sua operação. Para essa finalidade, o fabricante incluiu quatro 
bytes de configuração localizados na área da memória flash do microcontrolador 
(endereços 0x000C0 a 0x000C3). A seguir apresentamos a função de cada um dos bytes de 
configuração. 

  

� 
Lembre-se de que quando utilizar a facilidade de bloco duplo de boot será 
necessário gravar os bytes de configuração nos dois blocos de boot, ou seja, 
nos endereços 0x000C0 a 0x000C3 e 0x010C0 a 0x010C3! 

  

Endereço  BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 

Leitura 
0x000C0 

Escrita 
WDTINIT WINDOW1 WINDOW0 WDTON WDCS2 WDCS1 WDCS0 WDSTBYON 

 

Nome do Bit Descrição Símbolo C 

WDTINIT 

Habilitação da interrupção do watchdog: 
0 – interrupção desativada 
1 – interrupção habilitada (gera interrupção quando a contagem do 
watchdog chega a 75% do tempo de estouro) 

bWDTINIT 

Seleção do período de janela aberta do watchdog:  

00 – proibido - 

01 – 50% WDT_WINDOW50 

10 – 75% WDT_WINDOW75 

WINDOW1 
WINDOW0 

11 – 100% WDT_WINDOW100 

WDTON 
Controle de operação do watchdog: 
0 – watchdog desativado 1– watchdog ativado 

bWDTON 

Tempo de estouro do watchdog (considerando a frequência 
fIL=17,25kHz) 

 

000 – 26/fIL (±3,71ms) WDT_3ms 

001 – 27/fIL (±7,42ms) WDT_7ms 

010 – 28/fIL (±14,84ms) WDT_14ms 

011 – 29/fIL (±29,68ms) WDT_29ms 

100 – 211/fIL (±118,72ms) WDT_118ms 

101 – 213/fIL (±474,90ms) WDT_474ms 

110 – 214/fIL (±0,9498s) WDT_949ms 

WDCS2 
WDCS1 
WDCS0 

111 – 216/fIL (±3,79919s) WDT_3799ms 

WDSTBYON 
Operação do watchdog nos modos halt ou stop: 
0 – watchdog parado 1 – watchdog operacional 

bWDSTBYON 

Utilize o símbolo WDT_OFF (definido em myRL78.h) para desativar o 
watchdog! 
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Endereço  BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 

Leitura 
0x000C1 

Escrita 
VPOC2 VPOC1 VPOC0 1 LVIS1 LVIS0 LVIMDS1 LVIMDS0 

 

Nome do Bit Descrição Símbolo C 

Seleção do modo de operação do detector de baixa tensão 
(LVD): 

 

00 – proibido - 

01 – modo interrupção LVD_INT_MODE 

10 – modo de interrupção e reset LVD_INTRES_MODE  

LVIMDS1 
LVIMDS0 

11 – modo de reset LVD_RESET_MODE 
VPOC2 
VPOC1 
VPOC0 
LVIS1 
LVIS0 

Veja a tabela abaixo: Veja a tabela abaixo 

 

VLVD /VLVDH  VLVDL  

Subida Descida Descida*1 
VPOC2 VPOC1 VPOC0 LVIS1 LVIS0 Símbolo C 

1,67V*2 1,63V - 0 0 0 1 1 LVD_VMODE0 

1,77V 1,73V 1,63V 0 0 0 1 0 LVD_VMODE1 

1,88V*2 1,84V - 0 0 1 1 1 LVD_VMODE2 

1,88V 1,84V 1,63V 0 0 0 0 1 LVD_VMODE3 

1,98V 1,94V 1,84V 0 0 1 1 0 LVD_VMODE4 

2,09V 2.04V 1,84V 0 0 1 0 1 LVD_VMODE5 

2,50V*2 2,45V - 0 1 0 1 1 LVD_VMODE6 

2,61V 2,55V 2,45V 0 1 0 1 0 LVD_VMODE7 

2,71V 2,65V 2,45V 0 1 0 0 1 LVD_VMODE8 

2,81V*2 2,75V - 0 1 1 1 1 LVD_VMODE9 

2,92V 2,86V 1,63V 0 0 0 0 0 LVD_VMODE10 

2,92V 2,86V 2,75V 0 1 1 1 0 LVD_VMODE11 

3,02V 2,96V 2,75V 0 1 1 0 1 LVD_VMODE12 

3,13V 3,06V 1,84V 0 0 1 0 0 LVD_VMODE13 

3,75V 3,67V 2,45V 0 1 0 0 0 LVD_VMODE14 

4,06V 3,98V 2,75V 0 1 1 0 0 LVD_VMODE15 

*1 VLVDL  é a tensão de reset no modo de interrupção e reset 
*2 Configuração não permitida quando o LVD opera em modo de interrupção e reset 

Para desativar o LVD, basta configurar VPOC2=1 no modo de interrupção ou no 
modo de reset (também é possível utilizar o símbolo C LVD_OFF definido em 
myRL78.h). 
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Endereço  BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 

Leitura 
0x000C2 

Escrita 
CMODE1 CMODE0 1 FRQSEL4 FRQSEL3 FRQSEL2 FRQSEL1 FRQSEL0 

 

Nome do Bit Descrição Símbolo C 
Seleção do modo de operação da memória flash:  

00 – baixa tensão (LV) (1 a 4MHz, tensão de alimentação de 1,6 a 
5,5V) 

FLASH_LV 

01 – configuração não permitida - 

10 – baixa velocidade (LS) (1 a 8MHz, tensão de alimentação de 1,8 a 
5,5V) 

FLASH_LS 

CMODE1 
CMODE0 

11 – alta velocidade (HS) (1 a 16MHz, tensão de alimentação de 2,4 a 
5,5V, ou até 32MHz para tensões >=2,7V) 

FLASH_HS 

Frequência de operação do oscilador interno de alta velocidade:  

11000 – 64MHz (CPU a 32MHz)* CLK_64MHZ 

10000 – 48MHz (CPU a 24MHz)* CLK_48MHZ 

01000 – 32MHz CLK_32MHZ 

00000 – 24MHz CLK_24MHZ 

01001 – 16MHz CLK_16MHZ 

00001 – 12MHz CLK_12MHZ 

01010 – 8MHz CLK_8MHZ 

01011 – 4MHz CLK_4MHZ 

FRQSEL4 
FRQSEL3 
FRQSEL2 
FRQSEL1 
FRQSEL0 

01101 – 1MHz CLK_1MHZ 

* Apenas nos modelos G14 

 

Endereço  BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 

Leitura 
0x000C3 

Escrita 
OCDENSET 0 0 0 0 1 0 OCDERSD 

 

Nome do Bit Descrição Símbolo C 
Seleção do modo de operação do depurador interno (OCD):  

00 – OCD desativado DEBUG_OFF 

01 – configuração não permitida - 

10 – OCD ativado, apaga a flash em caso de falha na autenticação 
do security ID (modo seguro) 

DEBUG_ON_ERASE 

OCDENSET 
OCDERSD 

11 – OCD ativado, não apaga a flash em caso de falha na 
autenticação do security ID (modo inseguro) 

DEBUG_ON_NO_ERASE 
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A programação dos bytes de configuração pode ser feita, em linguagem C, 
utilizando-se #pragmas: 

 
#include "myRL78.h" 
 
// Configuração dos registradores de opção (OPTION BYTES) 
// Watchdog desligado 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte0 = WDT_OFF;  
// Detector de baixa tensão desligado 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte1 = LVD_OFF;  
// oscilador HS 4MHz 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte2 = CLK_HS | CLK_4MHZ; 
// debug ativado, com apagamento em casa de falha d e autenticação 
#pragma location = "OPTBYTE" 
__root const char opbyte3 = DEBUG_ON_ERASE;  
 

Listagem 3.2 
 

 

 
 
 
 
 


