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12. Energiatakarékos üzemmódok 

ARM Cortex-M0+ mikrovezérlő 
programozása 
KEIL MDK 5 
környezetben 



Felhasznált anyagok, ajánlott irodalom 
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 Muhammad Ali Mazidi, Shujen Chen, Sarmad Naimi, Sepehr Naimi: Freescale 
ARM Cortex-M Embedded Programming 

 Joseph Yiu: The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M0 and Cortex-M0+ 
Processors (2nd Ed.) 

 ARM University Program: Course/Lab Material for Teaching Embedded 
Systems/MCUs (for the FRDM-KL25Z board) 

 Trevor Martin: The Designer’s Guide to the Cortex-M Processor Family 

 Freescale: MKL25Z128VLK4 MCU datasheet    

 Freescale: KL25 Sub-Family Reference Manual 

 Freescale: FRDM-KL25Z User Manual 

 Freescale: KLQRUG - Kinetis L Peripheral Module Quick Reference User's Guide 

 Freescale: AN4503 - Power Management for Kinetis MCUs 
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Az előadásban érintett témakörök 
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LPTMR – kisfogyasztású időzítő/számláló  
                 (energiatakarékos módokban is jól használható) 

PIT – Periodikus megszakításgeneráló időzítők  
         (2 x 32 bites vagy 1 x 64 bites időzítő)  

Energiatakarékos módok – dióhéjban 

MCG – többcélú órajel generátor modul 

WIC – Wake-up Interrupt Controller (”felébresztés 
megszakítással” vezérlője) 



LPTMR áttekintés 
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Jellemzők: 
 16 bites számláló, opcionálisan 1 : 2N előosztóval (N = 1 – 16)  
 Belső órajelet vagy külső impulzusokat számlál 
 Megszakítást generál, ha a számláló egy előre megadott 

értékkel megegyezik 
 Bármelyik energiatakarékos módból felébresztheti a 

mikrovezérlőt (kivéve VLLS0) 
 

Regiszterkészlet: 
Vezérlő és állapotjelző regiszter: LPTMR0_CSR 
Előosztó regiszter: LPTMR0_PSR 
Számláló regiszter: LPTMR0_CNR 
Komparátor regiszter: LPTRM0_CMR 

 
A regiszterek elvileg 32 bitesek, de csak a legalsó 8 vagy 16 bit érvényes!  



SIM_SCGC5 
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Az LPTMR modul használatához mindenek előtt engedélyezni kell az órajelét a rendszer-
integrációs modul (SIM) megfelelő regiszterében, azaz ’1’-be kell állítani a SIM_SCGC5 
regiszter legalsó helyiértékű bitjét. 
 
CMSIS támogatással így írhatjuk: 
 
SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK; 
 
ahol a SIM_SCGC5_LPTMR_MASK értéke 1-nek van definiálva: 
 
#define SIM_SCGC5_LPTMR_MASK 0x1u 



LPTMR0_CSR vezérlő/állapotjelző 
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TCF: Timer Compare Flag – egyezés elérésének jelzőbitje (1-be áll, amikor a számláló  
         megegyezik az előre megadott értékkel, 1 beírással törölni kell) 

TIE:  Timer Interrupt Enable – megszakításkérés engedélyezése 

(0: letiltva, 1: engedélyezi a megszakításkérést, amikor TCF == 1) 

TPS: Timer Pin Select – kivezetés választása számláló módhoz (00: CMP0 kimenet,  
         01: LPTMR0_ALT1 (PTA19/Alt6), 10: LPTMR0_ALT2 (PTC5/Alt3), 11: érvénytelen) ) 

TPP: Timer Pin Polarity – a számláló bemenet polaritása impulzusszámláló módban  
         (0: számlálás felfutó élre, 1: számlálás lefutó élre) 

TFC: Timer Free Runner – szabadonfutó mód engedélyezése (0: CNR törlése egyezéskor,  
         1: CNR törlése túlcsorduláskor) 

TMS: Timer Mode Select – üzemmód választás (0: időzítő, 1: impulzusszámláló) 

TEN: Timer Enable – az LPTMR0 számláló/időzítő engedélyezése (0: tilt, 1: engedélyez)   



LPTMR0_PSR (előosztó konfigurálás) 
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PRESCALE: Időzítő módban: előosztási arány = 2PRESCALE+1, Számláló módban: 
zajszűrő, ami csak akkor reagál a jelre, ha az legalább 2PRESCALE óraciklus hosszúságú 
PBYP: Előosztó áthidalás (0: előosztó használata, 1: nincs előosztás) 
PCS:  Előosztó jelforrásának kiválasztása (00: MCGIRCLK, 01: LPO 1 kHz, 10: 
ERCLK32K, 11: OSCERCLK) – lásd KL25 Sub-Family Reference Manual 3. és 5. 
fejezetében! 
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LPTMR0_CNR (számláló regiszter) 
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Az LPTMR0 modul számláló regisztere, melynek csak az alsó 16 bitje számít. 
A CNR regiszter automatikusan törlődik az LPTMR0 modul letiltásakor, vagy túlcsorduláskor. 
Csak olvasható, de olvasás előtt szinkronizálni kell egy pszeudo írással. Például: 
 
   LPTMR->CNR = 0;         // Írásnak látszó szinkronizálás 
   adat = LPTMR->CNR;      // Kiolvasás 

LPTMR0_CMR (összehasonlító regiszter) 

Ha az LPTMR0 modul engedélyezve van, és az LPTMR0_CNR számláló értéke megegyezik 
az LPTMR0_CMR regiszterbe írt számmal, akkor az LPTMR0_CSR[TCF] jelzőbit ’1’-be áll. 
 
Ha LPTMR0_CSR[TFC] = 0, akkor egyezéskor (a TCF jelzőbit bebillenésekor) az 
LPTMR0_CNR számláló  regiszter törlődik. 



Program12_0: LED villogtatás LPTMR-rel 
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#include <MKL25Z4.H> 
 
#define bit(x)   (1<<x) 
 
void delayMs(uint16_t n);                   // Késleltető függvény     
 
int main (void) {    
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;      // LPTMR0 engedélyezés  
    SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK;     // A GPIOB port engedélyezése 
    PORTB->PCR[19] = PORT_PCR_MUX(1);       // PTB19 legyen GPIO módban! 
    PTB->PDDR |= bit(19);                   // PTB19 legyen kimenet!    
    while (1) { 
        delayMs(1000);                      // 1000 ms késleltetés 
        PTB->PTOR = bit(19);                // Átbillentjük a zöld LED állapotát 
    } 
} 
 
void delayMs(uint16_t n) {                  // 1 – 65535 közötti értéket adhatunk meg   
    if(n > 0) { 
      LPTMR0->CSR = 0;                      // LPTMR0 tiltása konfiguráláshoz 
      LPTMR0->PSR = LPTMR_PSR_PCS(1);       // LPO legyen a jelforrás 
      LPTMR0->PSR |= LPTMR_PSR_PBYP_MASK;   // Előosztó áthidalás 
      LPTMR0->CMR = n;      // időzítés beállítása   
      LPTMR0->CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK;    // LPTMR0 újraengedélyezés 
      while(!(LPTMR0->CSR & LPTMR_CSR_TCF_MASK)); // TCF-re várunk 
      LPTMR0->CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK;          // TCF törlése    
    } 
} 

A zöld LED villogtatása az LPTMR0 számláló felhasználásával.  Az LPTMR0 időzítőhöz az 1 kHz-es LPO 
jelet használjuk.  * A zöld LED a PTB19 lábra csatlakozik. 



Energiatakarékos üzemmódok 
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Az ARM Cortex-M0+ architekturában 
definiált alvási módok 
• Normál alvás (sleep) 
• Mélyalvás (deep sleep with WIC) 
• Mélyalvás állapotmegőrző funkcióval (deep 

sleep with SRPG support using WIC) 
 

Az egyes gyártók az energiatakarékos módok 
számát tovább bővíthetik. 

Aktív és normál alvás módban az 
NVIC modul kezeli a 
megszakításokat.  
Mélyalvásban a WIC modul 
helyettesíti. 



Kinetis L energiatakarékos üzemmódok 
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Kinetis L energiatakarékos üzemmódok 
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1. Run — Az MCU alapértelmezett üzemmódja RESET után. 
2. Very Low Power Run (VLPR) — MCU és a busz csökkentett frekvencián (max. 4/1 MHz) 
3. Wait — A CPU alszik, az NVIC érzékeli a megszakításokat, perifériák működnek. 
4. Very Low Power Wait (VLPW) — a CPU alszik, NVIC működik, perifériák lassúbbak (pl. SPI)  
5. Stop — CPU mélyalvásban, NVIC letiltva, WIC ébreszt megszakításkor, a perifériák órajele 

letiltva 
6. Very Low Power Stop (VLPS) — CPU mélyalvásban, NVIC letiltva, WIC ébreszt 

megszakításkor, a perifériák órajele letiltva, SRAM őrzi tartalomát, I/O állapotok tartása 
7. Low Leakage Stop (LLS) — CPU mélyalvásban, NVIC letiltva, LLWU ébreszt, SRAM őrzi 

tartalmát, I/O állapotok tartása, legtöbb periféria csak tartalomőrző módban (nem 
működnek)  

8. Very Low Leakage Stop3 (VLLS3) — CPU mélyalvásban, NVIC letiltva, LLWU ébreszt, SRAM 
őrzi tartalmát, I/O állapotok tartása, legtöbb periféria csak tartalomőrző módban (nem 
működnek), legtöbb modul letiltva.  

9. Very Low Leakage Stop 1 (VLLS1) — CPU mélyalvásban, NVIC letiltva, LLWU ébreszt, a 
perifériák órajele letiltva, SRAM lekapcsolva, I/O állapotok tartása, legtöbb modul letiltva.  

10. Very Low Leakage Stop 0 (VLLS0) — CPU mélyalvásban, NVIC letiltva, LLWU ébreszt, a 
perifériák órajele letiltva, SRAM lekapcsolva, I/O állapotok tartása, legtöbb modul letiltva. 
LPO is leállítva, BOR opcionálisan működhet. 

A KLQRUG dokumentum 5.1 táblázata írja le, hogy melyik módban mi működik, mi nem. 
 

http://cache.nxp.com/assets/documents/data/en/user-guides/KLQRUG.pdf
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Kommunikációs modulok 
működése energiatakarékos módban 



Órajelek 
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Energiatakarékos módba kapcsolás előtt győződjünk meg róla, hogy a használni kívánt 
modul órajele rendelkezésre áll-e a kiválasztott energiatakarékos módban! 
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Más szemszögből nézve is csoportosíthatjuk az üzemmódokat. (Joseph Yiu: The Definitive Guide 
to ARM® Cortex®-M0 and Cortex-M0+ Processors,  2. kiadás – 19.7 alfejezet) 



Átmenet az energiatakarékos módok között 
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A nyilak jelzik a lehetséges 
átmeneteket 
 
A VLPR, VLPW, VLPS módok 
csökkentett frekvenciát 
igényelnek, ezek a normál RUN, 
WAIT, STOP módhoz képest 
alacsonyabb energiaigényű 
módok.  
 
Az LLS és VLLS módok a legkisebb 
áramfelvételű mélyalvás módok. 
Aszerint választunk ezek közül, 
ahogy az alkalmazás logikája 
megkívánja (hogy mit kell 
megőrizni, életben tartani alvás 
közben). 



Órajel források 
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A szoftverfejlesztőknek 
ismerniük kell az MCG egység 
állapotait és a közöttük 
lehetséges átmeneteket. 

RESET hatására a rendszer 
mindig az FEI állapotban indul.  
A következő programban mi a 
BLPE módot használjuk 
(CLOCK_SETUP = 3 választással. 
Ehhez a FEI → FBE →  BLPE út 
vezet. A beállítás a SystemInit() 
függvény végzi. 

CLOCK_SETUP = 0 

CLOCK_SETUP = 1 

CLOCK_SETUP = 3 CLOCK_SETUP = 2 



Program12_2: mélyalvás és ébresztés LPTMR-rel 
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 A program aktív részeiben a CPU-t most Very Low-Power Run (VLPR) módban futtatjuk, 
s várakozás közben VLPS mélyalvás módba helyezzük.  
 

 A mélyalvásból történő ébresztéshez a Low-Power Timer (LPTMR) modult használjuk. 
Alvás előtt beállítjuk, mint egy ébresztőórát, hogy 5 mp alvás után ébressze a CPU-t. 
 

 A VLPR mód beállításához 4 MHz CU és 1 MHz buszfrekvenciát kell beállítanunk. Ehhez 
a CLOCK_SETUP makrót kell átdefiniálnunk 3-ra a projekt system_MKL25Z4.h 
állományában:  #define CLOCK_SETUP    3 
Az órajel beállításokat a SytemInit() függvény végzi el (lásd a system_MKL25Z4.c állományban!) 
 

 A VLPR módhoz a fentieken kívül az SMC->PMCTRL[RUNM] bitcsoportot 010-be kell 
állítani a programban. 
 

 A VLPS módba lépés az SCB->SCR és a SMC->PMCTRL regiszterek beállítása után a WFI 
utasítás kiadásával történik. 
 

 Az alvó állapotból való felébresztés az LPTMR modul programmegszakítási kérelmére 
történik. VLPS módból már nem az NVIC, hanem a WIC modul ébreszt, de ez a 
programozó számára teljesen transzparens módon történik. 



Program12_2 
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#include <MKL25Z4.H> 
 
#define bit(x)   (1<<x) 
 
void LPTMR0_IRQHandler(void) { 
    LPTMR0->CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK;      // A TCF bit törlése (1 beírásával)  
} 
 
int main (void) {    
   int c; 
    SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;     // LPTMR0 engedélyezés  
    SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK;     // A GPIOB port enegedélyezése 
    PORTB->PCR[18] = PORT_PCR_MUX(1);       // PTB18 legyen GPIO módban! 
    PTB->PSOR = bit(18);                    // kikapcsoljuk a piros LED-et 
    PTB->PDDR |= bit(18);                   // PTB18 legyen kimenet!  
    wait_ms(2000);                          // 2000 ms várakozás 
//--- Az SMC->PMROT regiszter Reset után csak egyszer írható ----- 
//  SMC->PMPROT |= SMC_PMPROT_AVLP_MASK;    // VLPR/VLPS módok engedélyezése  
    SMC_PMCTRL &= ~SMC_PMCTRL_RUNM_MASK;  
    SMC->PMCTRL = SMC_PMCTRL_RUNM(2);       // Very-Low-Power-Run mód beállítása 
    while ((SMC->PMSTAT & 0x7F)!=0x04);     // VLPR módba lépésre várunk   
    wakeup_setms(5000);                     // Ébresztés 5000 ms időközönként   
    __enable_irq();                         // Megszakítások globális engedélyezése  
    while (1) { 
        PTB->PCOR = bit(18);                // bekapcsoljuk a piros LED-et 
        wait_ms(100);                       // 100 ms várakozás 
        PTB->PSOR = bit(18);                // kikapcsoljuk a piros LED-et 
        deepSleep();                        // Belépés VLPS módba (mélyalvás) 
    } 
} 

A PTB18 kivezetésre kötött piros LED-et villogtatjuk, 
közben alszunk egy kicsit… 



Program12_2 

Hobbielektronika csoport 2016/2017 Debreceni Megtestesülés Plébánia 22 

void wakeup_setms(uint16_t delay) { 
    LPTMR0->CSR = 0;                        // LPTMR0 tiltása konfiguráláshoz 
    LPTMR0->PSR = LPTMR_PSR_PCS(1);         // LPO legyen a jelforrás 
    LPTMR0->PSR |= LPTMR_PSR_PBYP_MASK;     // Eloosztó áthidalás 
    LPTMR0->CMR = delay;               // időzítés beállítása  
    LPTMR0->CSR |= LPTMR_CSR_TIE_MASK;      // LPTMR0 megszakítás engedélyezése  
    LPTMR0->CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK;      // LPTMR0 újraengedélyezés  
    NVIC_EnableIRQ(LPTMR0_IRQn);            // LPTMR0 megszakítások engedélyezése  
} 
 
void deepSleep(void) {                      // Belépés VLPS módba 
    int dummy; 
    SCB->SCR = SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;       // Mélyalvás (deepsleep) mód választás  
    SMC_PMCTRL &= ~SMC_PMCTRL_STOPM_MASK;  
    SMC->PMCTRL = SMC_PMCTRL_STOPM(2);      // Very-Low-Power Stop mód előjegyzése 
    dummy = SMC->PMCTRL;                    // Garantálni kell a regiszter írás végét 
    dummy++;                                // Mielőtt kiadjuk a WFI parancsot! 
    __WFI();                                // Alvás indítás, megszakításra vár 
} 
void wait_ms(int n) { 
    int i; 
    SysTick->CTRL = 0;                      // SysTick leállítása konfiguráláshoz  
    SysTick->LOAD = 4000 - 1;               // Újratöltési érték 1 ms késleltetéshez 
    SysTick->VAL  = 0;                      // Számláló törlése 
    SysTick->CTRL = 0x5;                    // Engedélyezés, nincs interrupt, rendszer órajel 
    for(i = 0; i < n; i++) { 
        while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0);   // A COUNT jelzőre várunk 
    } 
    SysTick->CTRL = 0;                      // SysTick leállítása 
} 
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PIT - Periodic Interrupt Timer 
 Megadott időközönként periodikus megszakításokat generál 

 Az MKL25Z128VLK4 mikrovezérlőben a PIT modul két 32 bites számlálót 
tartalmaz. Ezek függetlenül, vagy összefűzve is használhatók. 
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Periodic Interrupt Timer 

 Két 32-bites számláló csatorna 
 Újratöltési érték (32-bit) LDVAL 
 Lefelé számlálás minden órajelre 

 Fix órajelforrás: a busz órajel az  
MCG órajel generátorból 
 

 Amikor a számláló (CVAL) nullára fut 
 megszakítás keletkezik 
 A számláló újratöltődik 

Írjunk  

1000-et 

a TSV-be! 

Engedélyezéskor  

a számlóló 

feltöltődik 1000-

rel, kezdődik a 

számlálás 

TVL  

lefelé 

számlál 

nulláig 

PIT interrupt 

keletkezik, a 

számláló 

újratölt 1000-

et, kezdődik a 

számlálás 

Írjunk  

700-at 

TSV-be! 

PIT interrupt 

keletkezik, a 

számláló 

újratölt 700-

at, kezdődik a 

számlálás 

PIT  

Interrupt 

PIT interrupt 

keletkezik, a 

számláló 

újratölt 700-

at, kezdődik a 

számlálás 

PIT interrupt 

keletkezik, a 

számláló 

újratölt 700-

at, kezdődik a 

számlálás 

A számláló kiolvasása (TVL)  

PIT_CVALn 

Beállítható  

bináris számláló 
Interrupt 

újratöltés 

Újratöltési érték 

Számláló kezdőértéke (TSV)  

PIT_LDVALn 

Órajel 

PIT 



PIT regiszterek 
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LTMR64H és LTMR64L csak a 64 bites kiolvasáshoz kellenek (ebben a sorrendben olvassuk!) 
PIT_MCR – csupán két bitből áll  
                     MDIS – a PIT modul engedélyezése (0) vagy  tiltása (1) 
                     FRZ – számlálás engedélyezése (0) vagy tiltása (1) nyomkövetés módban 
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CMSIS interfész:  

 Általános PIT modul beállítások: PIT->MCR 

 A csatornák struktúra tömbként vannak definiálva: PIT->CHANNEL[n].LDVAL, stb. 

 PIT_LDVALn: újratöltési érték (PIT->CHANNEL[n].LDVAL) 

 PIT_CVALn: Számláló pillanatnyi értéke (PIT->CHANNEL[n].CVAL) 

 PIT_TCTRLn: Számláló vezérlése (PIT->CHANNEL[n].TCTRL) 

 CHN:  láncolás az előző modulhoz 

o 0: független működés 

o 1: timern akkor számlál, amikor timern-1 alulcsordul (felfűzött mód) 

 TIE: Időzítő csatorna megszakításkérés engedélyezés 

o 0: Az időzítő nem generál megszakítást 

o 1: Megszakítás generálása alulcsorduláskor (amikor TIF bebillen) 

 TEN: Időzítő csatorna engedélyezése 

o 0: Az időzítő csatorna nem számlál 

o 1: Az időzítő csatorna számlál 

 PIT_TFLGn: Időzítő csatorna jelzőbitje 

 TIF: Időzítő csatorna megszakításkérés jelzőbitje 

o 1: Időzítés lejárt  
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A PIT modul konfigurálása 
  A PIT modul órajelének engedélyezése 

SIM->SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK; 

  A modul engedélyezése, számlálók befagyasztása nyomkövetési módban 

PIT->MCR &= ~PIT_MCR_MDIS_MASK; // 0: engedélyez, 1: tilt 

PIT->MCR |= PIT_MCR_FRZ_MASK;   // 0: fut, 1: befagyaszt  

 PIT0 inicializálása: lefelé számlálás adott értéktől 

PIT->CHANNEL[0].LDVAL = PIT_LDVAL_TSV(kezdőérték); 

 Nem fűzzük össze a számlálókat (az első számlálót nem is tudjuk hová…) 

PIT->CHANNEL[0].TCTRL &= PIT_TCTRL_CHN_MASK;  

 
Megjegyzések:  

 PIT_LDVAL_TSV() az alsó 32 bitet hagyja meg, az esetleges többit levágja 

 Az n. számláló TCTRL[CHN] bitjének 1-be állítása azt jelenti, hogy az  n. számláló 
az n-1. számláló alulcsordulásait számlálja. 
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Újratöltési érték kiszámolása  
Cél:  megszakítás generálása T másodpercenként 

 LDVAL = 𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅(𝑻 ∗ 𝒇𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 −  𝟏)       (ahol fcount a buszfrekvencia) 

 -1  kell, mivel 0-ig folyik a számlálás 

 Kerekítünk, mivel az LDVAL regiszter egészeket tárol. A kerekítés a kívánt értékhez 
legközelebbi egész számot jelenti, ami minimalizálja a az időzítési pontatlanságot. 

 Példa: megszakítás 137.41 ms-onként 

 LDVAL = 137.41 ms * 24 MHz - 1 = 3297839 

 Példa: megszakítás 91 Hz frekvenciával 

 LDV = (1/91 Hz)*24 MHz - 1 = round (263735.2637-1) = 263734 

 



Program12_3: időzítés PIT használatával 
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 Ebben a programban a delayMs() függvényt a PIT időzítő segítségével valósítjuk meg.  
PIT 0. csatornáját előosztóként használjuk – ezredmásodpercenként csordul alul. 

 PIT 1. csatornája ezeket az alulcsordulásokat számlálja folyamatosan (tehát millis() 
függvényt is csinálhatnánk belőle…) 

 A rendszer órajelét a CLCK_SETUP = 1-nek megfelelő előre konfigurált beállítás szabja 
meg: a CPU frekvencia = 48 MHz, a buszfrekvencia = 24 MHz. 

 A programban a kék LED-et villogtatjuk, ami a PTD1 kivezetéshez kapcsolódik.  
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#include <MKL25Z4.h> 
#define bit(x)   (1<<x) 
 
void delayMs(uint32_t n) { 
    uint32_t timeout; 
    timeout =  PIT->CHANNEL[1].CVAL - n;           // Negatív logika, PIT lefelé számlál!   
    while(PIT->CHANNEL[1].CVAL > timeout);         // Várunk, míg letelik az idő 
} 
 
uint32_t bus_frequency(void) { 
    return (SystemCoreClock/(((SIM->CLKDIV1 & SIM_CLKDIV1_OUTDIV4_MASK)>>SIM_CLKDIV1_OUTDIV4_SHIFT) + 1)); 
} 
 
int main (void) {    
    //-- A PIT modul konfigurálása ------------------ 
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;               // A PIT modul engedélyezése 
    PIT_MCR = 0;                                
    //-- 1. csatorna beállítása --------------------- 
    PIT->CHANNEL[1].LDVAL = 0xFFFFFFFF; 
    PIT->CHANNEL[1].TCTRL = PIT_TCTRL_CHN_MASK;    // A számlálók összefűzése 
    PIT->CHANNEL[1].TCTRL |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;   // Indul a számlálás   
    //-- A 0. csatornát előszámlálóként használjuk -- 
    PIT->CHANNEL[0].LDVAL = (bus_frequency() + 500)/1000-1; 
    PIT->CHANNEL[0].TCTRL = PIT_TCTRL_TEN_MASK;    // Számláló indítás, nincs megszakítás 
    //-- A GPIOD port konfigurálása ----------------- 
    SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTD_MASK;            // A GPIOD port engedélyezése 
    PORTD->PCR[1] = PORT_PCR_MUX(1);               // PTD1 legyen GPIO módban 
    PTD->PDDR |= bit(1);                           // PTD1 kimenet legyen    
     
    while (1) { 
        delayMs(1000);                             // 1000 ms késleltetés 
        PTD->PTOR = bit(1);                        // Átbillentjük a kék LED állapotát 
    } 
} 

Program12_3 
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