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PL/M-51 
Język PL/M jest językiem programowania wysokiego poziomu posiadającym szereg cennych cech języka asemblerowego, 

takich jak: programowy dostęp do do rejestrów mikroprocesora, portów we/wy oraz możliwość operowania na pojedynczych 
bitach. 
 
Struktura programu. 
Elementy języka. 
 linie deklaracji, 
 linie instrukcji sterujących, 
 procedury wbudowane, 
 operacje wejścia/wyjścia. 
 
ELEMENTY JĘZYKA PL/M-51 
 Zbiór znaków pisarskich języka, 
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
  =./()+-'*,:;$_<> 
 Identyfikatory (do 31 znaków), 
 Słowa kluczowe, 
 Stałe, 
  - liczbowe, 
  - tekstowe, 
 Komentarze   /*   [tekst]   */ 
 
TYPY DANYCH I ICH DEKLARACJE 
 Typy danych (Bit, Bajt, Word), 
  Operatory relacji, 
  Operatory adresowe, 
 Deklarowanie zmiennych, 
  - deklaracja prosta {Declare ZMIENNA Byte; }, 
  - deklaracja faktoryzowana {Declare (x, y) byte, z Word; } 
  - zmienna tablicowa { Declare Buf(32) Word Auxiliary; }, 
  - zmienna strukturowa {Declare REC(5) Structure(B1 Byte, W1 Word) IDATA; } 
  - odwołania do zmiennych tablicowych i zmiennych strukturowych { x=ZMIENNA; y=REC(2).B1; } 
  - odwołania kwalifikowane i niekwalifikowane { z=.Buf; } 
  - zmienne bazowane i zmienne bazowe {Declare Ref Byte, ZM based Ref Byte IDATA; } 
 Atrybuty deklaracji zmiennych, 
  - atrybuty inicjujące { DECLARE zmienna typ INITIAL (lista_inicjująca); } 
  - atrybut inicjujący DATA (stałe wykonawcze)  { DECLARE zmienna typ DATA(lista_inicjująca) }, 
  - deklaracja tablicy z niejawną specyfikacją rozmiaru { DECLARE text(*) BYTE DATA('Kazio',0); }, 
  - atrybut adresowy AT { DECLARE zmienna typ AT(adres) }. 
 Deklarowanie stałych kompilacyjnych { DECLARE nazwa LITERALLY 'sekwencja znaków'; }, 
 Deklarowanie etykiet { DECLARE nazwa  LABEL [atrybut_łączący] }, 
 Deklarowanie procedur 
    nazwa: PROCEDURE [(parametry)] [typ] [atrybuty]; 
     [ciało procedury] 
     END [nazwa]; 
 
OPERATORY i WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE 
 Operandy (stałe, identyfikatory zmiennych, adresy zmiennych), 
 Operatory 
  - arytmetyczne (+, -, /, *, MOD, PLUS, MINUS), 
  - relacyjne (<, >, <=, >=,  <>, = ), 
  - logiczne (not, and, or, xor), 
 Priorytet wykonywania operacji, 
 Wyznaczanie wartości wyrażeń, 
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INSTRUKCJE 
 Instrukcja podstawienia, zmienna = wyrażenie; 
  Instrukcja podstawienia wielokrotnego, zmienna_1, zmienna_2, ... zmienna_n = wyrażenie; 
  Operator przypisania, zmienna := wyrażenie; 
 Instrukcja pusta, (;) 
 Instrukcja skoku, GOTO identyfikator; GOTO identyfikator; 
 Instrukcja wywołania procedury, CALL identyfikator(a1, ..., an); CALL identyfikator; 
 Instrukcja powrotu z procedury, RETURN;  RETURN w; 
 Instrukcje aktywacji i deaktywacji przerwań,  ENABLE; DISABLE; 
 
INSTRUKCJE STRUKTURALNE 
 Instrukcja grupująca,  [etykieta_1: ... [tykieta_n]] Do; 
    [deklaracja_0; 
    ...... 
    deklaracja_n; ] 
    instrukcja_0; 
    ..... 
    instrukcja_n; 
    End [etykieta_n]; 
 Instrukcja wyboru DO CASE 
 [etykieta_1: ...[etykieta_n:]] DO CASE exp; 
    instrukcja_0; 
    instrukcja_1; 
    ...... 
    instrukcja_n; 
    End [etykieta_n]; 
 Instrukcja cyklu repetycyjnego DO WHILE 
 [etykieta_1: ...[etykieta_n:]] DO WHILE 
    instrukcja_0; 
    instrukcja_1; 
    ...... 
    instrukcja_n; 
    End [etykieta_n]; 
   
 Instrukcja cyklu iteracyjnego DO 
 [etykieta_1: ...[etykieta_n:]] DO licznik=st_exp TO limit_exp [BY step_exp] 
    instrukcja_0; 
    instrukcja_1; 
    ...... 
    instrukcja_n; 
    End [etykieta_n]; 
 Instrukcja warunkowa IF 
   IF exp THEN instrukcja_1; [ELSE instrukcja_2;] 
 
PROCEDURY 
Deklarowanie procedur 
{nagłówek procedury} 
{ciało procedury} 

 
nazwa:  PROCEDURE [(lista_parametrów_form.)] [typ] [atrybuty]; 
[deklaracje_parametrów_formalnych;] 
[deklaracje_zmiennych_lokalnych;] 
[deklaracje procedur zagnieżdżonych;] 
[instrukcje_procedury;] 
END [nazwa;] 

Procedury funkcyjne i niefunkcyjne,  
Bezpośrednie wywołanie procedury, CALL nazwa [(lista_parametrów_aktualnych)]; 

zmienna = nazwa [(lista_parametrów_aktualnych)]; 
Pośrednie wywołanie procedury niefunkcyjnej CALL zmienna; 
Zakończenie wykonywania procedury, RETURN;   

RETURN exp; 
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Procedury o rozszerzonym zakresie dostępności - 
atrybuty PUBLIC i EXTERNAL, 

 

Procedury opbsługi przerwań - atrybut 
INTERRUPT  

INTERRUPT n; 

Atrybut - USING USING n;     /* n=0-3 */ 
 
PROCEDURY i FUNKCJE WBUDOWANE 
 Funkcje dotyczące deklaracji zmiennych 
  Funkcja LENGTH, {liczba elementów; typ WORD; postać: x=LENGTH(zmienna); } 
  Funkcja LAST, {numer ostatniego elementu; typ WORD; postać: x=LAST(zmienna tabl.); } 
  Funkcja SIZE,  {liczba bajtów; typ WORD; postać: x=SIZE(zmienna); } 
 Funkcje konwersji typów danych 

{ LOW(wyraż.), HIGH(wyraż.), DOUBLE(wyraż.),.BOOLEAN(wyraż.), PROPAGATE(bit), EXPAND(bit) } 
 Funkcje logiczne 
  Funkcje ROL i ROR 
  Funkcje SHL i SHR 
 Procedury i funkcje ogólne 
  Procedura TIME { call TIME(wyraż.);  /* wyraż. * 100us */ 
  Procedura TESTCLEAR 
 Procedury i funkcje zorientowane sprzętowo 
  Instrukcje ENABLE i DISABLE 
  Funkcja CARRY, SIGN, ZERO, PARITY 
  Operatory PLUS i MINUS 
  Funkcje SCL i SCR 
  Funkcja DEC 
   
KOMPILATOR JĘZYKA PL/M-51 
Wiersz zlecenia kompilacji: 
  [directory] PLM51 sourcepatch [controls] [& <CR> [controls]] <CR> 
    directory - urządzenie i ścieżka dostępu do kompilatora języka, 
    sourcepatch - urządzenie, ścieżka dostępu oraz nazwa pliku źródłowego, 
    controls - identyfikatory opcji kompilacji oddzielone znakami spacji, 
 Opcje główne i poboczne kompilacji 
 Opcje sterujące formatem raportu kompilacji  
  (PAGING/NOPAGING, PAGELENGTH, PAGEWIDTH, TITLE, SUBTITLE, EJECT) 
 Opcje sterujące zawartością raportu kompilacji 
  (PRINT/NOPRINT, LIST/NOLIST, CODE/NOCODE, XREF/NOXREF, SYMBOLS/NOSYMBOLS), 
 Opcje sterujące generacją kodu wynikowego 
  (OBJECT/NOOBJECT, INTVECTOR/NOINTVECTOR, DEBUG/NODEBUG,  ROM, RAM) 
 Opcje optymalizacji kodu OPTIMIZE(0, 1, 2, 3) 
 Wybór modelu pamięci ROM(SMAL, MEDIUM, LARGE) 
 Włączanie plików pobocznych (pomocniczych), 
  - opcja INCLUDE 
  - opcja SAVE, RESTORE 
 Kompilacja warunkowa (SET/RESET) 
 
Słowa kluczowe języka PL/M-51 

ADDRES  AND  AT  AUXILIARY  BASED  BIT  BY  BYTE  CALL  CASE  CONSTANT  
DECLARE  DISABLE  DO  ELSE  ENABLE  END  EXTERNAL  GO  GOTO  IDATA  IF  
INDIRECTLY_CALLABLE  INTERRUPT  LABEL  LITERALLY  MAIN  MINUS  MOD  
NOT  OR  PLUS  PROCEDURE  PUBLIC  REGISTER  RETURN  STRUCTURE  THEN  TO  
USING  WHILE  WORD  XOR 

Predefiniowane identyfikatory 
BOOLEAN  DEC  DOUBLE  EXPAND  HIGH  LAST  LENGTH  LOW  PROPAGATE  ROL  
ROR  SCL  SCR  SHL  SHR  SIZE  TESTCLEAR  TIME   


