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Rozdzia 2.

PIC16F877A
Obsuga diod LED.
Obsuga wywietlaczy LED i alfanumerycznych
wywietlaczy LCD. Obsuga serwomechanizmów

2.1. Jzyk C
Obsuga diod LED
Nasz pierwszy mikrokontroler PIC prezentuje si tak jak na rysunku 2.1.
Rysunek 2.1.
Mikrokontroler
PIC16F877A

Skromny, ale odwany. Ma 40 bohaterskich nóek, które nie zawahaj si uczyni tego,
do czego je zaprogramujemy. Prosz mi wybaczy t nieciso . Programujemy
oczywicie wyprowadzenia, których fizycznym przedueniem s owe nóki. Mdrzy
ludzie powiadaj, e uroda to nie wszystko. Wic czyme ten heros moe si pochwali , jeli chodzi o jego wntrze? Spójrzmy na rysunek 2.2, który pochodzi z dokumentacji mikrokontrolera.
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Rysunek 2.2. Zestawienie wyposaenia mikrokontrolerów rodziny 16F877A. Rysunek pochodzi
z dokumentacji mikrokontrolera (DS39582B), s. 1

SPI? Yes! Master I2C? Yes! USART? Yes! Czyli trzy razy „yes”! Zaczyna si nie najgorzej. Na razie interesowa nas bdzie blok oznaczony I/O, czyli cyfrowy interfejs wejcia/
wyjcia. Wanie pod tym hasem kryj si ulubione przez nas terminy port i linie
portu. Wszystko zmierza ku jednemu — aby pojawi si rysunek trzeci, tym razem
z opisem wyprowadze mikrokontrolera (patrz rysunek 2.3).
Rysunek 2.3.
Rozmieszczenie
wyprowadze
mikrokontrolera
PIC16F877A

Porównajmy rysunki 2.1 i 2.3. Czy rzeczywicie mikrokontroler jest tak szeroki, jak wida
na rysunku 2.3? Raczej nie. Poszerzya go konieczno zmieszczenia wszystkich funkcji
wyprowadze. We my tak nazw: RA3/AN3/VREF+. Oznacza ona, e wyprowadzenie o numerze 5 peni trzy alternatywne funkcje: linii portu A (RA3), wejcia analogowego (AN3) i czego tam jeszcze (VREF+). Przeczanie midzy tymi funkcjami wie si z ustawianiem odpowiednich wartoci na odpowiednich rejestrach.
Nie jest to trudne, ale wymaga od nas dobrej znajomoci dokumentacji programowanego ukadu. Na ogó przy pierwszych programach, którymi najczciej s ekscesy
z diodami, alternatywne funkcje wyprowadze nie powinny nas martwi . Koniecznie
jednak sprawd my, czy linia, do której podczylimy diod, jest domylnie lini I/O.
Moe si bowiem okaza , co jest zjawiskiem nagminnym w mikrokontrolerach PIC,
e domylnie jest to wejcie analogowe.
Wró my jednak do prapocztków. Musimy bowiem zaoy , e wród Czytelników
s take mikrokontrolerowi nowicjusze. Na razie wiemy tyle: mikrokontroler to kostka
z nókami, inaczej wyprowadzeniami. Nazwy wyprowadze wskazuj na ich funkcj.
A jeli wyprowadzenie skada si z kilku nazw oddzielonych ukonikiem, oznacza
to, e wyprowadzenie peni kilka funkcji. Zapowiedziaem, e mamy si tym nie
martwi . Wic si nie martwmy. My te penimy kilka alternatywnych funkcji, co nas
wcale nie smuci. Na dodatek nie witamy si, podajc ich pen list: „Cze , Jacku
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Michale Czarnecki, mu Grayny, ojcu anety i Edgara, sprzedawco w osiedlowym
sklepie spoywczym, teraz przechodz do informacji niejawnych…”. A wic, powtarzam, tak si nie witamy. Raczej powiemy sobie: „Cze , Jacku” i po kopocie. Taka
sama zasada obowizuje w przypadku opisu wyprowadze mikrokontrolera. Najwygodniej jest przedstawi ukad, w którym z wielu funkcji wyprowadze pozostawiamy
jedynie nazwy linii portu. Nazw dodatkowej funkcji bdziemy umieszcza wtedy, gdy
bdziemy z niej korzysta (patrz rysunek 2.4).
Rysunek 2.4.
Rozmieszczenie
wyprowadze
mikrokontrolera
PIC16F877A
w wersji uproszczonej

Rysunek mikrokontrolera wyglda teraz o wiele lepiej. W ten oto sposób rozwizalimy pierwszy problem, pozostao ich jeszcze 728. Zajmiemy si nimi po kolei.
Tradycja kae, by pierwszy mikrokontrolerowy program dotyczy ukadu z diod LED1,
przy czym dioda ma wieci , a nawet — ku zgorszeniu wszystkich — mruga . Schemat
naszego pierwszego ukadu z diod LED zosta przedstawiony na rysunku 2.5.
Rysunek 2.5.
Schemat ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i podczon
do niego diod LED

Mikrokontrolerowi wyjadacze teraz ziewaj, lecz nowicjuszy opanowa lekki strach.
Czy ukad rzeczywicie musi tak wyglda ? Dlaczego przy wyprowadzeniu MCLR
jest to, co jest? Po co te kondensatory przy liniach zasilajcych? Odpowiadam na pytanie
1

W literaturze dotyczcej mikrokontrolerów pojcie ukadu czsto uywane jest w dwóch znaczeniach:
pierwszym, dotyczcym mikrokontrolera, i dodatkowo drugim, odnoszcym si do obwodów elektrycznych,
w których ów mikrokontroler wystpuje. Najczciej z kontekstu atwo si domyli , o które znaczenie
chodzi. Có, mikrokontrolery to taka dziedzina wiedzy, w której nawet pojcia peni alternatywne funkcje.
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pierwsze: nie, ukad nie musi tak wyglda . Rysunek 2.5 przedstawia schemat megapoprawny, zgodny z kanonem, mówic wprost — grzeczny. Ukad zosta przygotowany na wszelkiego typu niespodzianki, jak wybuch wulkanu, plamy na Socu itp.
Rozwamy elementy schematu po kolei. Zacznijmy od ukadu RESET (rysunek 2.6).
Rysunek 2.6.
Ukad RESET

Jest wielce prawdopodobne, szanowny Czytelniku, e widziae lub zobaczysz wiele
podobnych albo zupenie rónych ukadów RESET. Nic dziwnego. Chodzi wszake
o to, by obwód dziaa w charakterystyczny sposób, a osign to mona na wiele sposobów. Ukady PIC resetowane s po podaniu niskiego poziomu na wejcie MCLR. Sygna
musi by odpowiednio dugi, gdy krótkie spadki napicia na linii MCLR s ignorowane
dziki specjalnym filtrom szumu. Rozpoznanie sygnau RESET wymusza przyjcie przez
rejestry wartoci pocztkowych. Jakich? To mona sprawdzi w dokumentacji. Dodatkowo istnieje wiele róde resetujcych mikrokontroler:
1. RESET po wczeniu zasilania (Power-on Reset POR);
2. tak zwany normalny RESET, wymuszony sygnaem niskim w trakcie pracy ukadu;
3. RESET po przejciu w stan upienia;
4. RESET wywoany sygnaem moduu nadzorujcego watchdog;
5. RESET wywoany chwilowym spadkiem napicia.

Do kadego z wymienionych punktów mona zaprojektowa specyficzny ukad RESET.
Nas interesuje jedynie zbudowanie obwodu zapewniajcego dostarczenie do mikrokontrolera sygnau zerujcego po wczeniu zasilania (POR). Natomiast w trakcie pracy
mikrokontrolera na lini MCLR powinien by dostarczany stabilny sygna zapobiegajcy zerowaniu ukadu. Z tego wszystkiego powinnimy wysnu taki wniosek: linia
MCLR nie powinna wisie w powietrzu, lecz na czas pracy ukadu powinien by na
niej wymuszony stan wysoki. W jaki sposób to osign — oto cae zagadnienie, nad którym wanie mamy przyjemno si pochyla . Rysunek 2.6 prezentuje jedno z moliwych rozwiza. Przeled my najprostsze rozwizania wystpujce w literaturze.
Rysunki 2.7 i 2.8 przedstawiaj dwie propozycje pochodzce z dokumentacji PICmicro MID-RANGE MCU FAMILY.
Rysunek 2.7.
Ukad POR z opcjonalnym
rezystorem. Rysunek
pochodzi z dokumentacji
PICmicro MID-RANGE
MCU FAMILY
(DS31003A), s. 3 – 4

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 2. i Obsuga diod LED

21

Rysunek 2.8.
Ukad POR przeduajcy
czas wczenia zasilania.
Rysunek pochodzi
z dokumentacji PICmicro
MID-RANGE MCU
FAMILY (DS31003A),
s. 3 – 4

W przypadku obwodu zaprezentowanego na rysunku 2.7 rezystor moe wystpi , ale nie
musi. Czyli, prawd mówic, lini MCLR moemy bezporednio podczy do róda
napicia. Jak twierdzi dokumentacja, czas zaczenia ukadu bdzie w tym przypadku
wystarczajcy do wygenerowania sygnau RESET. Nieco odmiennego zdania jest dokumentacja mikrokontrolerów rodziny PIC16F8XA. Na stronie 148 tej dokumentacji
moemy przeczyta :
[...] Microchip recommends that the MCLR pin no longer be tied directly to VDD.
(DS39582B, s. 148)
I dla odmiany proponowany jest tu obwód jeszcze innej postaci (patrz rysunek 2.9).
Rysunek 2.9.
Obwód MCLR.
Rysunek pochodzi
z dokumentacji
mikrokontrolerów
rodziny PIC16F8XA
(DS39582B), s. 148

Podobiestwo rysunków 2.6 i 2.9 nie jest przypadkowe. Tyle na ten temat.
Drug rzecz zwizan ze schematem z rysunku 2.5, o której wypada wspomnie , jest
posta obwodu zasilania (patrz rysunek 2.10).
Rysunek 2.10.
Obwód zasilania
mikrokontrolera
PIC16F877A

Rol doczonego kondensatora jest eliminowanie zakóce o wysokiej czstotliwoci
(synne odsprzganie zasilania).
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Nie skupilibymy si na tych elementach, gdyby to nie miao sensu. Chodzi o to, e jeli
brak nam ochoty lub wystarczajcej liczby czci, schemat z rysunku 2.5 moemy
uproci do postaci z rysunku 2.11.
Rysunek 2.11.
Schemat ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i podczon
do niego diod LED
(wersja oszczdna)

Pamitajmy jednak, e poprawniejsza jest wersja ukadu z rysunku 2.5. Jej realizacj
na pytce stykowej przedstawia rysunek 2.12.
Rysunek 2.12.
Realizacja schematu
z rysunku 2.5
na pytce stykowej

Rysunek 2.13 przedstawia ukad z mikrokontrolerem PIC16F877A zrealizowany na
pytce edukacyjnej ARE.
Na rysunku 2.13 zosta zaznaczony ukad RESET, gdzie podczamy lini MCLR.
Lini MCLR podczamy do rodkowego z trzech pinów, mas podczamy z lewej,
a VDD z prawej strony pinu linii MCLR (miejmy nadziej, e rozkad pinów si nie
zmieni). Linie OSC1 i OSC2 podczamy do skrajnych pinów stojcych obok oscylatora 20 MHz. Do rodkowego pinu podczamy mas. Jeli chodzi o ródo zasilania,
to napicie 5 V jest wyprowadzone na listw pinów P25, a masa egzystuje sobie na listwie P27.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 2. i Obsuga diod LED

23

Rysunek 2.13.
Realizacja schematu
z rysunku 2.5 na pytce
edukacyjnej ARE (nie
zostay umieszczone
kondensatory C2 i C3)

Czas najwyszy zacz pisa program2. Uruchamiamy MPLAB IDE. By utworzy
nowy projekt, z menu wybieramy Project/Project Wizard… (patrz rysunek 2.14).
Rysunek 2.14.
Zakadka tworzenia
nowego projektu

Pojawi si okno tworzenia nowego projektu, w którym klikamy Dalej. W oknie drugim,
a jak twierdzi kompilator, w kroku pierwszym, bdziemy mieli za zadanie wybra
interesujcy nas mikrokontroler. Poniewa lista jest duga, zarezerwujmy sobie wolne
popoudnie, gdy czeka nas niemaa przygoda. Najwaniejsze, abymy znale li nazw
naszego mikrokontrolera, czyli PIC16F877A (patrz rysunek 2.15).
W drugim kroku konfiguracji projektu wybieramy kompilator. Jak ju wiemy po fascynujcej lekturze rozdziau pierwszego, kompilatorem ukadów 8-bitowych jest HITECH. Jeli nie moemy wybra go z listy, to znaczy, e zapomnielimy go zainstalowa . Po naprawieniu tego maego przeoczenia na pewno uda nam si znale punkt
HI-TECH Universal ToolSuite (patrz rysunek 2.16).

2

Jeli jest na co najwyszy czas, to na tak oto prawd yciow:
Z cyklu Rozterki gracza futbolowego
Nie wykonam tego kopa.
Cigle mieje mi si stopa.
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Rysunek 2.15.
Okno wyboru
mikrokontrolera

Rysunek 2.16.
Okno wyboru
kompilatora

Trzeci krok to podanie lokalizacji i nazwy projektu. Ja wpisaem R02_Prog01_C_
´PIC16F877A, bo lubi nazwy atwe i nieskomplikowane3. Czon R02_ oznacza
u mnie, e projekt jest opisywany w drugim rozdziale ksiki, Prog01_ mówi, e jest
to pierwszy projekt tego rozdziau, na dodatek napisany w jzyku C (czon C_).
W czwartym kroku budowania projektu zostaniemy poproszeni o wskazanie plików,
które ju na wstpie maj by doczone do projektu. Prawdopodobnie niczego nie
bdziemy chcieli doczy , dlatego klikamy Dalej, a nastpnie Zakocz. W oknie roboczym projektu zobaczymy jego struktur (patrz rysunek 2.17).

3

A co si tyczy nieskomplikowanego ycia, to mam przygotowan tak prawd yciow:
Z cyklu Rozterki limaka
Gdy jadem saat — nic si nie dziao.
Spokojnie wyjadem ziarna gorczycy.
I wanie wtedy wszystkim si zachciao
Mnie przegna , gdy szedem do limaczycy.
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Rysunek 2.17.
Struktura nowo
utworzonego projektu

Kod bdziemy wpisywa w pliku ródowym, który musimy utworzy . W tym celu
klikamy ikon New File (patrz rysunek 2.18).
Rysunek 2.18.
Ikona utworzenia
nowego pliku

Otworzy si okno edytora, w którym wreszcie moemy zacz pisa program. W pierwszym wierszu musimy poinformowa kompilator o chci skorzystania z zasobów kompilatora.
#include <htc.h>

Bez tego nazwy wasne, takie jak PORTA, TRISA, nie bd rozpoznawalne. Nastpnie
ustawimy bity konfiguracyjne. Do tego suy makro __CONFIG.
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);

Lista argumentów makra zawiera tylko rónice w stosunku do domylnej konfiguracji
mikrokontrolera. List masek dostpnych dla mikrokontrolera PIC16F877A znajdziemy w zasobach kompilatora HI-TECH w pliku pic16f877a.h. A jeli nie chciaoby
nam si szuka , przytocz interesujcy nas fragment tego pliku. Nie naley go czyta ,
a jedynie z okrzykiem „E tam!” przerzuci stron.
Listing pic16f877a.h (fragment)
//
//Configuration mask definitions
//
//Config Register: CONFIG
#define CONFIG
//Oscillator Selection bits

Kup książkę

0x2007

Poleć książkę

26

Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach
//RC oscillator
#define FOSC_EXTRC
0xFFFF
//HS oscillator
#define FOSC_HS
0xFFFE
//XT oscillator
#define FOSC_XT
0xFFFD
//LP oscillator
#define FOSC_LP
0xFFFC
//Watchdog Timer Enable bit
//WDT enabled
#define WDTE_ON
0xFFFF
//WDT disabled
#define WDTE_OFF
0xFFFB
//Power-up Timer Enable bit
//PWRT disabled
#define PWRTE_OFF
0xFFFF
//PWRT enabled
#define PWRTE_ON
0xFFF7
//Brown-out Reset Enable bit
//BOR enabled
#define BOREN_ON
0xFFFF
//BOR disabled
#define BOREN_OFF
0xFFBF
//Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit
//RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled
#define LVP_ON
0xFFFF
//RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming
#define LVP_OFF
0xFF7F
//Data EEPROM Memory Code Protection bit
//Data EEPROM code protection off
#define CPD_OFF
0xFFFF
//Data EEPROM code-protected
#define CPD_ON
0xFEFF
//Flash Program Memory Write Enable bits
//Write protection off; all program memory may be written to by EECON control
#define WRT_OFF
0xFFFF
//0000h to 00FFh write-protected; 0100h to 1FFFh may be written to by EECON control
#define WRT_256
0xFDFF
//0000h to 07FFh write-protected; 0800h to 1FFFh may be written to by EECON control
#define WRT_1FOURTH
0xFBFF
//0000h to 0FFFh write-protected; 1000h to 1FFFh may be written to by EECON control
#define WRT_HALF
0xF9FF
//In-Circuit Debugger Mode bit
//In-Circuit Debugger disabled, RB6 and RB7 are general purpose I/O pins
#define DEBUG_OFF
0xFFFF
//In-Circuit Debugger enabled, RB6 and RB7 are dedicated to the debugger
#define DEBUG_ON
0xF7FF
//Flash Program Memory Code Protection bit
//Code protection off
#define CP_OFF
0xFFFF
//All program memory code-protected
#define CP_ON
0xDFFF

Przy okazji rozszyfrujemy trzy skróty, bardzo czsto wystpujce w dokumentacji:
FOSC (Frequency of the device OSCillator) — czstotliwo oscylatora
podczonego do ukadu. W naszym przykadzie FOSC = 20 MHz.
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TOSC (Time for the device OSCillator) — czas jednego cyklu zewntrznego
oscylatora. W naszym przykadzie, w którym FOSC = 20 MHz, wielko
TOSC = 1/20000000 s = 0,00000005 s (50 ns).
TCY (Time for the CYcle) — czas jednego cyklu maszynowego = 4*TOSC.
Skd wiemy, e majc w ukadzie rezonator 20 MHz, powinnimy wybra mask
FOSC_HS? Niestety, z dokumentacji. Z tabeli, takiej jak 14-2, któr prezentuje rysunek 2.19.
Rysunek 2.19.
Tabela typów oscylatora
i zalecanych pojemnoci
kondensatora dla rónych
prdkoci rezonatora
krystalicznego (tabela
pochodzi z dokumentacji
mikrokontrolera
PIC16F877A
— DS39582B, s. 146)

Czy z tego wynika, e korzystanie z dokumentacji jest wane? Có, nie jest ze. Ale
prawd mówic, komu chciaoby si czyta dokumentacj? Chyba e si jest autorem
podrcznika. Wtedy raczej wypada4.
Przechodzimy do definiowania funkcji main, czyli do pisania kodu waciwego. Na
rysunku 2.5 widzimy, e diod LED podczylimy do linii RA5. Zainteresujmy si
ni, a jest to zdrowe zainteresowanie. Czy przypadkiem linia RA5 nie wspódzieli
wyprowadzenia z wejciem analogowym? Przypadkiem wspódzieli. Jak wynika z rysunku 2.3, wyprowadzenie o numerze 7 moe by jednoczenie cyfrow lini portu A, a take
— domylnie — wejciem analogowym AN4. Znów sigamy do dokumentacji mikrokontrolera PIC16F877A. Chcemy si dowiedzie , w jaki sposób z AN4 uczyni RA5. Oto
zagadka. Pierwszym tropem powinno by znalezienie rejestru ADCON1 (patrz rysunek 2.20).
Rysunek 2.20.
Organizacja zawartoci
rejestru ADCON1

Poniewa modu ADC interesuje nas na razie o tyle, e chcemy go wyczy , pomijamy
rol bitów ADFM i ADCS2. Konfiguracj kluczowych dla nas bitów PCFG3:PCFG0
znajdziemy w tabeli, któr przedstawia rysunek 2.21.
4

To oczywicie art. Od pocztku tego rozdziau staram si przekona szanownego Czytelnika,
e drobiazgowe i rzetelne przygotowanie najprostszego nawet programu, wraz ze zwizan z tym
koniecznoci sigania do dokumentacji, przypomina prac detektywa, a przez to staje si fascynujc
przygod. Oczywicie na pocztku programistycznej drogi liczba problemów do rozwizania moe
zniechci najwytrwalszych badaczy, dlatego dobrze jest wtedy korzysta z gotowych i sprawdzonych
rozwiza.
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Rysunek 2.21.
Ustawienia bitów
PCFG3:PCFG0
i odpowiadajca im
konfiguracja linii
mikrokontrolera
(tabela pochodzi
z dokumentacji
DS39582B, s. 128)

Z tabeli odczytujemy nastpujcy fakt: jeli chcemy, aby wszystkie linie byy cyfrowe,
konfiguracja bitów PCFG3:PCFG0 powinna odpowiada liczbie 6 lub 7. W naszym
programie (przypominam, e piszemy program) bdzie to wygldao tak.
ADCON1 = 0x06;

Teraz zawiecimy diod. Zastanówmy si, dlaczego linie cyfrowe nazywa si liniami
I/O, czyli wejcia/wyjcia? Oczywicie wiemy. Jeeli do linii podczamy urzdzenie,
którym chcemy sterowa , linia musi by wyjciowa. Czasem jednak chcemy odczyta
informacj, na przykad pochodzc z czujnika temperatury. Wtedy linia musi by
wejciowa. T elementarn wiedz ju mamy. Dodatkowo linia wyjciowa moe mie
wysoki lub niski stan logiczny. W mikrokontrolerach PIC rejestrem kierunkowym jest rejestr TRISx, gdzie x oznacza nazw portu, czyli na przykad TRISA dla portu A, TRISB dla
portu B itd. Lini portu konfigurujemy w kierunku wyjciowym, zerujc odpowiedni
bit rejestru TRISx, natomiast ustawienie bitu czyni lini wejciow. Zapiszmy to w jzyku C. Zaómy, e chcemy, by linia RA3 bya wejciowa. W tym celu musimy ustawi
trzeci bit rejestru TRISA. Moemy to zrobi tak:
TRISA |= (1<<3);

Mona te zastosowa zapis binarny:
TRISA |= 0b00001000;

Mona zastosowa zapis szesnastkowy:
TRISA |= 0x08;

Zauwamy, e w powyszych przykadach zastosowalimy operator sumy bitowej, dziki
czemu pozostae bity rejestru TRISA pozostay niezmienione. Czasem jednak chcemy od
razu skonfigurowa wszystkie bity rejestru TRISA. Wtedy stosujemy operator przypisania.
TRISA = 0b111100;
PORTA = 0b001110;
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W tym przykadzie tylko dwie linie bd wyjciowe: RA0, która bdzie w niskim stanie logicznym, i RA1, której stan bdzie wysoki. W sposób obrazowy przedstawia to
rysunek 2.22.
Rysunek 2.22.
Schemat pokazujcy
konfigurowanie linii
portu A za pomoc
rejestrów PORTA i TRISA

Aby rzecz bya zupenie jasna, popatrzmy na rysunek 2.23.
Rysunek 2.23.
Opowiastka dydaktyczna
pod tytuem „Trudne
i pene wyrzecze ycie
studenta”

Jeli nie zaley nam na konkretnej konfiguracji pozostaych linii portu, mona po prostu cay rejestr TRISA wypeni zerami i uczyni wszystkie linie wyjciowymi. Tak te
postpimy w naszym programie.
TRISA = 0;
//linie portu A wyjciowe
PORTA = (1<<5);
//wcz lini 5.
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Program mikrokontrolerowy powinien zawsze koczy si ptl nieskoczon. To
ostatni element naszego kodu.
for(;;);

//ptla nieskoczona

Popatrzmy teraz na cay pierwszy program.
Listing R02_Prog01_C_PIC16F877A.c
#include <htc.h>
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
void main()
{
ADCON1 = 0x06;
TRISA = 0;
PORTA = (1<<5);
for(;;);

//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
//linie portu A wyjciowe
//wcz lini 5.
//ptla nieskoczona

}

Czy po wgraniu tego programu do mikrokontrolera dioda powinna wieci ? Tak, nie
ma wyjcia. Ale jako si rzeko, najpierw musimy program skompilowa , a nastpnie
wgra go do ukadu. Nasz plik z kodem nie jest jeszcze czci projektu. Aby go doczy , klikamy prawym klawiszem myszy w pole Source Files, a nastpnie z rozwinitej listy wybieramy Add Files… (patrz rysunek 2.24).
Rysunek 2.24.
Doczanie pliku
ródowego do
zasobów projektu

Poniewa moe nam si nieraz zdarzy — przez roztargnienie — e zapomnimy o doczeniu pliku ródowego, przyjrzyjmy si komunikatowi generowanemu w takim przypadku:
Error

[939] ; . no file arguments

Teraz kompilujemy projekt, naciskajc klawisz F10 lub klikajc ikon Build with
Compiler for PIC10/12/16 MCUs (patrz rysunek 2.25).
Rysunek 2.25.
Ikona kompilacji
projektu
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Jeli nie byo bdów, kompilacj zakoczy taki komunikat:
********** Build successful! **********

Dodatkowo, jeli korzystamy z wersji Lite kompilatora, zostaniemy ostrzeeni o braku
optymalizacji programu.
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)

Jak twierdzi kompilator, gdybymy uywali patnej wersji PRO kompilatora, otrzymalibymy program wynikowy 40% mniejszy od wanie utworzonego.
Running this compiler in PRO mode, with Omniscient Code Generation enabled,
produces code which is typically 40% smaller than in Lite mode.
See http://microchip.htsoft.com/portal/pic_pro for more information.

Nie mam nic przeciwko dodatkowym 40% kodu. Mam nadziej, e Czytelnik take.
Kontynuujmy wic proces programowania.
Nadszed czas, by zaadowa program do pamici flash mikrokontrolera. Niezalenie
od tego, z jakiego programatora korzystamy, powinnimy podczy go picioma liniami do mikrokontrolera. S to: MCLR, VDD, VSS, PGD i PGC. Czasami konieczne
jest odczenie obwodu RESET na czas programowania ukadu, szczególnie jeli lini
MCLR bezporednio podczamy do róda napicia. Rysunek 2.26 przedstawia schemat
podczenia ukadu do programatora PICkit 2 bd PICkit 3.
Rysunek 2.26.
Schemat podczenia
ukadu do programatorów
PICkit 2 lub PICkit 3

Pamitajmy, by podczy zasilanie do ukadu, a programator podczy do komputera.
Szczliwi posiadacze programatora PICkit 3 mog w procesie programowania wspomóc si zasobami rodowiska MPLAB IDE. Program adujcy uruchamiamy, wybierajc z menu typ uywanego programatora. W przypadku programatora PICkit 3 jest to
cieka Programmer/Select Programmer/PICkit 3 (patrz rysunek 2.27).
Skoro wybór si dokona, w tym momencie pojawi si okno narzdzi programatora.
Wybieramy ikon Program (patrz rysunek 2.28).
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Rysunek 2.27.
Wybór programatora

Rysunek 2.28.
Uruchomienie procesu
adowania programu
do pamici flash
mikrokontrolera

Program zosta zaadowany. Aby ukad zacz dziaa , do MCLR naley podczy obwód RESET, o ile bylimy zmuszeni go odczy . Bardzo moliwe, e bdziemy zmuszeni take odczy od ukadu programator. W tym momencie dioda powinna wieci .
Zajmijmy si teraz mruganiem diody. Wci programujemy ukad z rysunku 2.5. Duym
uatwieniem bdzie dla nas obecno funkcji odmierzajcych czas. Zostay zaimplementowane w bibliotece kompilatora HI-TECH. Waciwie s to makra postaci:
__delay_ms(unsigned long n);
__delay_us(unsigned long n);

//czekaj n ms
//czekaj n s

Korzystanie z nich wymaga wczeniejszego zdefiniowania nazwy _XTAL_FREQ prdkoci
naszego oscylatora.
#define _XTAL_FREQ 20000000

Poniewa program nie zawiera wicej tajemnic, popatrzmy na jego kod.
Listing R02_Prog01_C_PIC16F877A.c
#include <htc.h>
//definiujemy szybko oscylatora dla funkcji __delay_
#define _XTAL_FREQ 20000000
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
void main()
{
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//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
//linie portu A wyjciowe

for(;;)
//ptla nieskoczona
{
PORTA |= (1<<5);
//wcz lini 5.
__delay_ms(500);
//czekaj 1/2 s
PORTA &= ~(1<<5);
//wycz lini 5.
__delay_ms(500);
//czekaj 1/2 s
}
}

Obsuga wywietlacza LED
Trzecim programem rozdziau, zgodnie z zapowiedzi, ma by program obsugujcy
wywietlacz LED. Schemat bdzie nieco bardziej skomplikowany ni ten z rysunku 2.5.
Zreszt przekonajmy si sami. Spójrzmy na rysunek 2.29.
Rysunek 2.29.
Schemat ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i wywietlaczem LED

Wywietlacz LED to nic innego ni zbiór gustownie uoonych diod. Pojedynczy wywietlacz skada si z omiu diod, na rysunku 2.30 oznaczonych od A do DP.
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Rysunek 2.30.
Uoenie diod w jednej
czci wywietlacza LED

Obsuga wywietlacza LED jest najatwiejsza, gdy podczamy go do mikrokontrolera zgodnie z pewnym porzdkiem: diod A do linii zerowej portu, diod B do linii
pierwszej itd. Jak wynika z rysunku 2.29, diody wywietlacza bd zaczane stanem
niskim. Na przykad chcc wywietli cyfr 3, musimy wczy (stanem niskim) diody A,
B, C, D i G. Pozostae diody wyczamy, podajc na odpowiadajce im linie logiczne 1.
PORTB = 0b10110000;

//wywietl cyfr 3

Jeli jednak zaczane diody s czci wikszego wywietlacza LED, a tak jest w tym
przypadku, kad z czci musimy zaczy , podajc stan niski na linie tranzystorów
T1, T2, T3, T4. Oto dla przykadu bardzo krótki program, którym wywietlimy w ukadzie z rysunku 2.29 cyfr 3.
#include <htc.h>
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
void main()
{
ADCON1 = 0x06;

//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
TRISB = 0;
//wszystkie linie portu B wyjciowe
TRISD = 0;
//wszystkie linie portu D wyjciowe
PORTD = 0b00001110;
//wcz W1 (RD0 w stan logicznego 0)
//W2, W3, W4 wyczone
PORTB = 0b10110000;
//wywietl cyfr 3
for(;;);
//ptla nieskoczona

}

Teraz nasza ambicja kae nam jednoczenie obsuy cztery czci wywietlacza, aby
wywietli na nim liczb 1234. Nie jest to zadanie nie do zrealizowania. Wystarczy
zrozumie mechanizm zaczania wywietlaczy. Otó chcc wywietli jednoczenie
cztery róne cyfry, naley kad cz wywietlacza na chwil wczy i wywietli
na niej podan cyfr. Czas zaczenia czci wywietlacza nie powinien by za dugi
(cyfry bd miga ) ani za krótki (cyfry bd sabo widoczne). W naszym kolejnym
programie czas zaczania bdzie wynosi 5 ms.
Podczamy wywietlacz LED zgodnie ze schematem z rysunku 2.29. Najatwiej bdzie
nam to zrobi na pytce edukacyjnej ARE. Linie portu B mikrokontrolera podczamy
do kolejnych pinów przy wywietlaczu LED. I tak lini RB0 podczamy do pinu A,
RB1 do B itd. Cztery linie portu D podczamy do pinów zaczajcych tranzystory: lini
RD0 do W1, RD1 do W2 itd. Majc zbudowany ukad elektroniczny, wypróbujmy taki
program.
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Listing R02_Prog03_C_PIC16F877A.c
//definiujemy szybko oscylatora dla funkcji __delay_
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <htc.h>
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
void main()
{
ADCON1 = 0x06;
TRISB = 0;
TRISD = 0;

//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
//wszystkie linie portu B wyjciowe
//wszystkie linie portu D wyjciowe

for(;;)
//ptla nieskoczona
{
PORTD = 0b00001110;
//wcz W1 (RD0 w stan logicznego 0)
//W2, W3, W4 wyczone
PORTB = 0b11111001;
//wywietl cyfr 1
__delay_ms(5);
//zaczekaj 5 ms
PORTD = 0b00001101;
PORTB = 0b10100100;
__delay_ms(5);

//wcz W2 (RD1 w stan logicznego 0)
//W1, W3, W4 wyczone
//wywietl cyfr 2
//zaczekaj 5 ms

PORTD = 0b00001011;
//wcz W3 (RD2 w stan logicznego 0)
//W1, W2, W4 wyczone
PORTB = 0b10110000;
//wywietl cyfr 3
__delay_ms(5);
//zaczekaj 5 ms
PORTD = 0b00000111;
//wcz W4 (RD3 w stan logicznego 0)
//W1, W2, W3 wyczone
PORTB = 0b10011001;
//wywietl cyfr 4
__delay_ms(5);
//zaczekaj 5 ms
}
}

Obsuga wywietlacza alfanumerycznego LCD
Wicej z diod wycisn si nie da. Mona na wywietlaczu LED generowa liczby
zmieniajce si dynamicznie, na przykad zgodnie z upywajcym czasem. Zostawiam
ten temat radosnej twórczoci Czytelnika. Nadszed czas, by zapozna si z tematem
obsugi wywietlacza alfanumerycznego LCD. Schemat ukadu, który bdziemy obsugiwa , zosta przedstawiony na rysunku 2.31.
Kompilator HI-TECH ma wasn bibliotek obsugi wywietlaczy LCD opartych na
standardowym sterowniku Hitachi HD44780. Niestety, owa biblioteka ma wiele ogranicze. Na przykad dziaa tylko dla jednego ukadu podcze. Tymczasem czsto jest tak,
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Rysunek 2.31.
Schemat ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i alfanumerycznym
wywietlaczem LCD

e podczamy wywietlacz po prostu do linii, które nie s zajte. Proponuj zatem,
abymy zbudowali wasn bibliotek, woln od wymienionych niedoskonaoci. Zanim
jednak do tego dojdzie, zbudujmy próbny ukad. Rysunek 2.32 przedstawia realizacj
ukadu z rysunku 2.31 na pytce stykowej.
Rysunek 2.32.
Realizacja ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i alfanumerycznym
wywietlaczem LCD
na pytce stykowej

Na rysunku 2.33 widzimy ten sam ukad zrealizowany na pytce edukacyjnej.
Realizujc ukad na pytce edukacyjnej ARE, naley lini RW wywietlacza LCD
samodzielnie podczy do masy.
Zbudowana przez nas biblioteka obsugi wywietlacza LCD ma poprawnie dziaa dla
kadej konfiguracji podczenia wyprowadze mikrokontrolera. W tym kontekcie
najatwiejsze do zaprogramowania byyby dla nas rozkazy, w których bdziemy mogli
uy nazw pojedynczych bitów. Na szczcie istnieje taka moliwo — dziki zdefiniowaniu specjalnych struktur. Oto fragment pochodzcy z pliku pic16f877a.h znajdujcego si w zasobach kompilatora HI-TECH.
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Rysunek 2.33.
Realizacja ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i alfanumerycznym
wywietlaczem LCD
na pytce edukacyjnej

Listing pic16f877a.h (fragment)
//Register: PORTB
volatile unsigned char
//bit and bitfield definitions
volatile bit RB0
volatile bit RB1
volatile bit RB2
volatile bit RB3
volatile bit RB4
volatile bit RB5
volatile bit RB6
volatile bit RB7
#ifndef _LIB_BUILD
volatile union {
struct {
unsigned
RB0
unsigned
RB1
unsigned
RB2
unsigned
RB3
unsigned
RB4
unsigned
RB5
unsigned
RB6
unsigned
RB7
};
} PORTBbits @ 0x006;
#endif
//Register: TRISB
volatile unsigned char
//bit and bitfield definitions
volatile bit TRISB0
volatile bit TRISB1
volatile bit TRISB2
volatile bit TRISB3
volatile bit TRISB4
volatile bit TRISB5
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PORTB
@
@
@
@
@
@
@
@

@ 0x006;

((unsigned)&PORTB*8)+0;
((unsigned)&PORTB*8)+1;
((unsigned)&PORTB*8)+2;
((unsigned)&PORTB*8)+3;
((unsigned)&PORTB*8)+4;
((unsigned)&PORTB*8)+5;
((unsigned)&PORTB*8)+6;
((unsigned)&PORTB*8)+7;

:
:
:
:
:
:
:
:

TRISB
@
@
@
@
@
@

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;

@ 0x086;

((unsigned)&TRISB*8)+0;
((unsigned)&TRISB*8)+1;
((unsigned)&TRISB*8)+2;
((unsigned)&TRISB*8)+3;
((unsigned)&TRISB*8)+4;
((unsigned)&TRISB*8)+5;
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volatile bit TRISB6
volatile bit TRISB7
#ifndef _LIB_BUILD
volatile union {
struct {
unsigned
TRISB0
unsigned
TRISB1
unsigned
TRISB2
unsigned
TRISB3
unsigned
TRISB4
unsigned
TRISB5
unsigned
TRISB6
unsigned
TRISB7
};
} TRISBbits @ 0x086;
#endif

@ ((unsigned)&TRISB*8)+6;
@ ((unsigned)&TRISB*8)+7;

:
:
:
:
:
:
:
:

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;

Jak wida , wybrany fragment dotyczy portu B. Co z niego wynika? Otó dziki tym
definicjom moliwe jest uycie w kodzie takiego zapisu:
TRISBbits.TRISB5 = 0;
PORTBbits.RB5 = 1;

Co wicej, nazwy bitów zastpimy nazwami linii wywietlacza. To pozwoli uczyni
nasz bibliotek obsugi wywietlacza naprawd uniwersaln. Przy tym umawiamy
si, e przed uyciem naszej biblioteki zawsze konieczne bdzie zdefiniowanie tych
nazw. W przypadku ukadu z rysunku 2.31 definicja nazw linii wywietlacza powinna
wyglda tak:
#define
#define
#define
#define
#define
#define

TRIS_RS_LCD
TRIS_EN_LCD
TRIS_DB4_LCD
TRIS_DB5_LCD
TRIS_DB6_LCD
TRIS_DB7_LCD

#define
#define
#define
#define
#define
#define

RS_LCD
EN_LCD
DB4_LCD
DB5_LCD
DB6_LCD
DB7_LCD

TRISBbits.TRISB5
TRISBbits.TRISB4
TRISCbits.TRISC5
TRISCbits.TRISC4
TRISDbits.TRISD3
TRISDbits.TRISD2

PORTBbits.RB5
PORTBbits.RB4
PORTCbits.RC5
PORTCbits.RC4
PORTDbits.RD3
PORTDbits.RD2

#include "lcd.h"

Jeszcze dwa sowa o rolach linii RS, EN, DB4-DB7. Co do ostatnich czterech mamy
podejrzenie, e su przesyaniu danych. Tak jest w istocie. Linia EN sygnalizuje wany
transfer danych. A dokadniej: potwierdzamy transfer wanych danych opadajcym
zboczem EN5. Lini RS sygnalizujemy przesyanie rozkazu (stan niski) lub danych
(stan wysoki).
5

Czytelnikom nieznajcym pojcia zbocza opadajcego/narastajcego polecam podrcznik AVR&ARM7.
Programowanie mikrokontrolerów dla kadego, w którym na stronie 236 rzecz wytumaczyem
dokadniej. A kto lubowa, e przeczyta w swoim yciu tylko t jedn ksik, któr wanie czyta,
tego prosz o cierpliwo . Do zagadnienia zbocza opadajcego/narastajcego wróc jeszcze w rozdziale 4
przy okazji tematu przerwa.
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Zdefiniujemy funkcj wysyajc bajt do pamici sterownika wywietlacza LCD. Poniewa zdecydowalimy si na interfejs 4-bitowy, musimy wysya dane w dwóch
paczkach po 4 bity. W pierwszej kolejnoci wylemy 4 najstarsze bity.
//ustawienie EN
EN_LCD = 1;
//wysanie 4 najstarszych bitów danych
if(bajt & 0x80)
DB7_LCD
if(bajt & 0x40)
DB6_LCD
if(bajt & 0x20)
DB5_LCD
if(bajt & 0x10)
DB4_LCD

=
=
=
=

1;
1;
1;
1;

else
else
else
else

DB7_LCD
DB6_LCD
DB5_LCD
DB4_LCD

=
=
=
=

0;
0;
0;
0;

Lini EN ustawiamy, eby móc j nastpnie wyzerowa . Przecie to wanie opadajce
zbocze tej linii ma potwierdzi wano danych. Tu powstaje pytanie: po jakim czasie
mona wysa nastpn paczk danych? Sprawd my w dokumentacji sterownika
HD44780 (patrz rysunek 2.34).
Rysunek 2.34.
Przebiegi czasowe
dla operacji
zapisywania
danych (rysunek
pochodzi
z dokumentacji
sterownika
HD44780, s. 58)

Wartoci liczbowe odcinków czasu zaznaczonych na rysunku 2.34 znajdziemy w tabeli,
któr przedstawia rysunek 2.35.
Rysunek 2.35.
Wartoci liczbowe
przebiegów czasowych
dla operacji
zapisywania danych
(rysunek pochodzi
z dokumentacji
sterownika
HD44780, s. 52)
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Jeden peny cykl linii EN, oznaczony na rysunku 2.34 jako tcycE, nie moe by krótszy
ni 500 ns, czyli 0,5 μs. Natomiast minimalna dugo stanu wysokiego na linii EN,
na rysunku 2.34 oznaczona jako PWEH, nie moe by krótsza od 230 ns. Naley o tym
pamita , szczególnie przy programowaniu ukadów o szybkim taktowaniu. Dlatego
midzy kolejnymi transferami paczki danych umiecimy funkcj oczekujc 1 μs.
Dodatkowo damy opó nienie przed kadym potwierdzaniem wanych danych. Natomiast ca operacj zapisywania danych powinien zakoczy czas oczekiwania 37 μs.
Skd to wiem? Z tabeli, któr wanie mam przyjemno przedstawi (tabela 2.1).
Skoro operacja zapisywania danych ma trwa nie wicej ni 40 μs, a w funkcji umieszczamy ju trzy funkcje opó niajce o 1 μs, naley doda opó nienie 37 μs. A oto caa
funkcja wysyajca dane do sterownika wywietlacza LCD.
Listing lcd.h (fragment)
void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt)
{
//ustawienie EN
EN_LCD = 1;
//wysanie 4 najstarszych bitów danych
if(bajt & 0x80)
DB7_LCD
= 1; else DB7_LCD
if(bajt & 0x40)
DB6_LCD
= 1; else DB6_LCD
if(bajt & 0x20)
DB5_LCD
= 1; else DB5_LCD
if(bajt & 0x10)
DB4_LCD
= 1; else DB4_LCD
//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//potwierdzenie wysania danych (opadajcym zboczem EN)
EN_LCD = 0;

=
=
=
=

0;
0;
0;
0;

//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//ustawienie EN
EN_LCD = 1;
//wysanie 4 najmodszych bitów danych
if(bajt & 0x08)
DB7_LCD = 1; else DB7_LCD =
if(bajt & 0x04)
DB6_LCD = 1; else DB6_LCD =
if(bajt & 0x02)
DB5_LCD = 1; else DB5_LCD =
if(bajt & 0x01)
DB4_LCD = 1; else DB4_LCD =
//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//potwierdzenie wysania danych (opadajcym zboczem EN)
EN_LCD = 0;

0;
0;
0;
0;

//zaczekaj 37 s
__delay_us(37);
}

wiat jest tak przedziwnie zbudowany, e aby samochód móg jecha , najpierw musi
ruszy . Ta zdumiewajca wasno dotyczy take alfanumerycznych wywietlaczy
LCD. Aby móc na nich cokolwiek wywietli , w pierwszej kolejnoci trzeba je inicjalizowa . Algorytm tej czynnoci znajdziemy w dokumentacji sterownika. Oczywicie nas interesuje inicjalizacja interfejsu 4-bitowego, któr prezentuje rysunek 2.36.
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0

0

0

0

0

Wró kursor

Wprowadza
nie danych

Wcz
funkcje
wywietlacza

Przesu
okno lub
kursor

Ustawienia
wywietlacza

RS

Czy
wywietlacz

Instrukcja

0

0

0

0

0

0

R/W

0

0

0

0

0

0

DB7

0

0

0

0

0

0

DB6

1

0

0

0

0

0

DB5

DL

1

0

0

0

0

DB4

Kod

Tabela 2.1. Zestawienie instrukcji sterownika HD44780

N

S/C

1

0

0

0

DB3

F

R/L

D

1

0

0

DB2

–

–

C

I/D

1

0

DB1

–

–

B

S

–

1

DB0

40 μs

40 μs

Konfiguruj ustawienia wywietlacza:
DL — liczba linii danych (0: transfer
czterema liniami, 1: transfer omioma
liniami), N — liczba linii wywietlacza
(0: jedna linia, 1: dwie linie), F —
rozmiar matrycy znakowej (0: 5×8
punktów, 1: 5×10 punktów)

40 μs

40 μs

1,64 ms

1,64 ms

Przesu S/C = 0: kursor, S/C = 1: okno,
o krok w R/L = 0: lewo, R/L = 1: prawo

D — ustaw wywietlacz (1: wczony),
C — ustaw kursor (1: wczony), B —
ustaw miganie kursora (1: wczone)

I/D — adres po zapisie danych (0:
dekrementacja, 1: inkrementacja), S —
przesu po zapisie (0: kursor, 1: okno)

Przywrócenie kursora do pozycji
pocztkowej oraz wywietlania
danych od adresu 0 DDRAM

Czyszczenie zawartoci pamici
wywietlacza, kursor wraca do pozycji
pocztkowej

Opis

Maksymalny
czas
wykonania
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0

0

0

1

1

Ustaw
DDRAM

Odczytaj
flag
zajtoci
i pami

Zapisz dane
do CGRAM
lub DDRAM

Czytaj dane
z CGRAM
lub DDRAM

RS

Ustaw
CGRAM

Instrukcja

1

0

1

0

0

R/W

A

A

1

DB6

Odczytane dane

Dane do zapisu

BF

1

0

DB7

A

A

A

DB5

A

A

A

DB4

Kod

A

A

A

DB3

Tabela 2.1. Zestawienie instrukcji sterownika HD44780 — cig dalszy

A

A

L

DB2

A

A

L

DB1

A

A

L

DB0

40 μs

40 μs

Zapisanie danych do pamici CGRAM
(jeli wczeniej bya komenda Ustaw
CGRAM) lub DDRAM
Odczytanie danych z pamici CGRAM
(jeli wczeniej bya komenda Ustaw
CGRAM) lub DDRAM

0 μs

40 μs

40 μs

Odczytaj flag zajtoci (BF) i 7-bitowy
adres danych (AAAAAAA)

Ustaw jako aktywn pami DDRAM,
ustaw jej nowy 7-bitowy adres
(AAAAAAA)

Ustaw jako aktywn pami CGRAM,
ustaw jej nowy 3-bitowy adres (AAA)
i numer linii wstawiania (LLL)

Opis

Maksymalny
czas
wykonania

42
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach

Poleć książkę

Rozdzia 2. i Obsuga diod LED

43

Rysunek 2.36.
Algorytm inicjalizacji
sterownika HD44780
w przypadku
interfejsu 4-bitowego
(rysunek pochodzi
z dokumentacji
sterownika, s. 46)

Szanowny Czytelnik zapewne si domyli, e skoro przedstawiem pewien algorytm,
to zaraz powiem, dlaczego mi si nie podoba. Tak jest w istocie. Moje dowiadczenie
pokazuje, e dokadne jego przestrzeganie nie zawsze skutkuje poprawnie zainicjowanym sterownikiem HD44780. Zmienimy dwie rzeczy: wyduymy czas oczekiwania
na stabilizacj do 45 ms oraz dodamy czas oczekiwania 100 μs take po trzeciej procedurze wysyania sekwencji 0011. Oto nasz poprawiony algorytm — co prawda
przedstawiem go ju w podrczniku AVR&ARM7, ale zrobiem to z takim wdzikiem,
e nie mog si powstrzyma , by uczyni to jeszcze raz.
1. Ustaw linie RS_LCD, EN_LCD, DB4_LCD, DB5_LCD, DB6_LCD, DB7_LCD w kierunku

wyjciowym, wyzeruj linie.
2. Zaczekaj co najmniej 45 ms na ustabilizowanie napicia.
3. Wylij sekwencj 0011.
4. Zaczekaj co najmniej 4,1 ms.
5. Powtórnie wylij sekwencj 0011.
6. Zaczekaj co najmniej 100 μs.
7. Po raz trzeci wylij sekwencj 0011.
8. Zaczekaj co najmniej 100 μs.
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9. Ustaw interfejs 4-bitowy, czyli wylij sekwencj 0010.
10. Ustaw parametry wywietlacza.
11. Ustaw tryb pracy wywietlacza.
12. Wcz wywietlacz.
13. Wyczy pami wywietlacza.

A oto programowa realizacja algorytmu.
Listing lcd.h (fragment)
void WlaczLCD()
{
//ustawienie kierunku wyjciowego linii podczonych do LCD
TRIS_RS_LCD = 0;
TRIS_EN_LCD = 0;
TRIS_DB7_LCD = 0;
TRIS_DB6_LCD = 0;
TRIS_DB5_LCD = 0;
TRIS_DB4_LCD = 0;
//stan niski na liniach
RS_LCD = 0;
EN_LCD = 0;
DB7_LCD = 0;
DB6_LCD = 0;
DB5_LCD = 0;
DB4_LCD = 0;
//zaczekaj co najmniej 45 ms na ustabilizowanie si napicia
__delay_us(45000);
//1
//ustaw lini EN
EN_LCD = 1;
//zaaduj sekwencj 0011
DB7_LCD = 0;
DB6_LCD = 0;
DB5_LCD = 1;
DB4_LCD = 1;
//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//potwierd opadajcym zboczem EN
EN_LCD = 0;
//zaczekaj co najmniej 4,1 ms
__delay_us(4100);
//2
//ustaw lini EN
EN_LCD = 1;
//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//potwierd opadajcym zboczem EN sekwencj 0011
EN_LCD = 0;
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//zaczekaj co najmniej 100 s
__delay_us(100);
//3
//ustaw lini EN
EN_LCD = 1;
//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//potwierd opadajcym zboczem EN sekwencj 0011
EN_LCD = 0;
//zaczekaj co najmniej 100 s
__delay_us(100);
//4
//ustaw lini EN
EN_LCD = 1;
//ustawienie interfejsu 4-bitowego
DB4_LCD = 0;
//zaczekaj 1 s
__delay_us(1);
//potwierd opadajcym zboczem EN
EN_LCD = 0;
//ustaw parametry wywietlacza
//bit 4 = 0 (sowo danych ma 4 bity)
//bit 3 = 1 (2 wiersze znaków)
//bit 2 = 0 (matryca 5×8 pikseli)
RS_LCD = 0;
Wyslij_do_LCD(0b00101000);
RS_LCD = 1;
//wcz wywietlacz
//bit 2 = 1 (wczenie wywietlania)
//bit 1 = 0 (kursor nieaktywny)
//bit 0 = 0 (kursor nie miga)
RS_LCD = 0;
Wyslij_do_LCD(0b00001100);
RS_LCD = 1;
//ustaw tryb pracy wywietlacza
//bit 2 = 1 (inkrementowanie adresu zapisu danych)
//bit 1 = 1 (wyczenie przesuwania w prawo)
RS_LCD = 0;
Wyslij_do_LCD(0b00000110);
RS_LCD = 1;
CzyscLCD();
}

W przedstawionym kodzie wystpuje wywoanie funkcji CzyscLCD, której jeszcze nie
zdefiniowalimy. Drobne przeoczenie.
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Listing lcd.h (fragment)
void CzyscLCD()
{
RS_LCD = 0;
Wyslij_do_LCD(1);
RS_LCD = 1;
//czekaj 1.64 ms
__delay_us(1640);
}

Standardowy zestaw znaków sterownika HD44780 pokrywa si w swojej podstawowej czci ze znakami kodowania ASCII. To upraszcza zadanie wywietlania danych
na wywietlaczu. Zdefiniujemy funkcj, której argumentami bd cig znaków do wywietlania wraz z dugoci napisu.
Listing lcd.h (fragment)
void WyswietlLCD(char *napis, unsigned char ile)
{
unsigned char k = 0;
while(k<ile)
{
Wyslij_do_LCD(napis[k]);
k++;
}
}

Wró my na chwil do tabeli 2.1. Znajduje si w niej instrukcja Ustaw DDRAM.
Dziki niej moliwy jest zapis znaku w dowolnym miejscu pamici DDRAM i — co
z tego wynika — w dowolnym miejscu ekranu wywietlacza LCD. Jest to dla nas
okoliczno wielce sprzyjajca, chcemy bowiem zbudowa funkcj, która pozwoli
nam wywietla dane w rónych miejscach ekranu. W tym miejscu wypada nam zaznajomi si z architektur pamici DDRAM wywietlacza. Sterownik HD44780 obsuguje 80 komórek pamici DDRAM, z których kada ma rozmiar 1 bajta. W przypadku
wywietlaczy o dwóch liniach kada z linii ma 40 komórek o adresach podanych na
rysunku 2.37.
Rysunek 2.37.
Sposób adresowania
komórek wywietlacza
LCD typu 2*16

Zwracam uwag, e adresy zostay zapisane w kodzie szesnastkowym. Pierwszych 40
komórek ma adresy od 0x00 do 0x27. Adresy komórek w wierszu drugim zaczynaj
si od liczby 0x40, a kocz liczb 0x67. Dodatkowo na rysunku zostay zaznaczone
widoczne komórki pamici. Moliwe jest przesuwanie okna wywietlacza w celu wizualizacji pozostaych adresów pamici DDRAM.
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Po zresetowaniu pamici wywietlacza kursor pamici DDRAM jest umiejscawiany
pod adresem 0x00. Zapisanie komórki powoduje automatyczne przesunicie wska nika pod adres nastpny. Z opisu instrukcji Ustaw DDRAM wiemy, e w celu przesunicia
wska nika pod dany adres naley wysa bajt postaci 1AAAAAAA, skadajcy si
z 7-bitowego adresu AAAAAAA oraz ustawionego najstarszego bitu. Wysanie rozkazu
powinno by poprzedzone wyzerowaniem linii RS. A co z list argumentów budowanej
funkcji? Rysunek 2.38 przedstawia zwyczajowe numerowanie komórek ekranu wywietlacza typu 2*16.
Rysunek 2.38.
Zwyczajowe
numerowanie komórek
ekranu wywietlacza
LCD typu 2*16

Z rysunku 2.38 wynika na przykad, e ustawienie kursora w miejscu o wspórzdnych
(2,14) powinno skutkowa przesuniciem wska nika pod adres 0x4D. Najprostsza funkcja
realizujca to zadanie moe wyglda tak.
Listing lcd.h (fragment)
void UstawKursorLCD(unsigned char y, unsigned char x)
{
//ustal nowy adres pamici DD RAM
unsigned char n;
if (y==1) n = x - 1;
else n = 0x40 + x - 1;
//ustaw kod
n |= 0b10000000;
//wylij rozkaz ustawienia nowego adresu DD RAM
RS_LCD = 0;
Wyslij_do_LCD(n);
RS_LCD = 1;
}

Z tabeli 2.1 wyczytamy, e instrukcja ustawienia adresu pamici DDRAM powinna
trwa 40 μs. Nie ma potrzeby dodawania instrukcji opó niajcej, gdy mniej wicej
40 μs trwa wykonanie funkcji Wyslij_do_LCD.
Zbudowalimy wasn bibliotek obsugi alfanumerycznego wywietlacza LCD. Skorzystamy z niej w sposób waciwy. W pierwszej linii ekranu wywietlimy napis „Odliczanie:” wraz ze zmieniajcymi si co sekund cyframi od 9 do 1. Po wywietleniu
cyfry 1 w drugiej linii ekranu wywietlony zostanie napis „Detonacja!”. Taki may
art. Wszystko powinno wyglda tak jak na rysunku 2.39.
Rysunek 2.39.
Ekran wywietlacza
po wykonaniu
bombowego zadania
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Pamitamy, e skorzystanie z naszej biblioteki obsugi wywietlacza LCD wymaga
zdefiniowania poczenia wywietlacza do mikrokontrolera. Dopiero po tym zabiegu
moemy doczy zasoby biblioteki do programu gównego. Drug rzecz wymagajc wyjanienia jest wywietlanie liczb. Poniewa moemy wywietla jedynie napisy,
skorzystamy z funkcji utoa znajdujcej si w zasobach kompilatora HI-TECH. Funkcja
konwertuje liczby bezznakowe w napisy. W zasobach jzyka C kompilatora HI-TECH
znajdziemy cztery funkcje konwertujce liczby w napisy (patrz tabela 2.2).
Tabela 2.2. Funkcje konwertujce liczby w napisy
Deklaracja funkcji

Opis

Przykad uycia

char *ftoa(float f,
int *status);

Funkcja konwertujca liczb
zmiennoprzecinkow f w napis, który jest
umieszczany w pamici o adresie *buf.

char *buf;
float input = 12.34;
int status;
buf = ftoa(input, &status);

char *itoa(char
*buf, int val, int
base)

Funkcja konwertujca liczb cakowit val
w napis, który jest umieszczany w pamici
o adresie *buf. Parametr base oznacza
podstaw kodowania liczby.

char buf[10];

char *ltoa(char
*buf, long val, int
base)

Funkcja konwertujca liczb val typu long
w napis, który jest umieszczany w pamici
o adresie *buf. Parametr base oznacza
podstaw kodowania liczby.

char buf[10];

char *utoa(char
*buf, unsigned val,
int base)

Funkcja konwertujca liczb bezznakow
val w napis, który jest umieszczany w
pamici o adresie *buf. Parametr base
oznacza podstaw kodowania liczby.

char buf[10];

itoa(buf, 1234, 16);

utoi(buf, 12345678L, 16);

utoi(buf, 1234, 16);

Uycie wymienionych funkcji wymaga doczenia do programu biblioteki stdlib. Zrealizowane zadanie zostao przedstawione na listingu R02_Prog04_C_PIC16F877A.c.
Listing R02_Prog04_C_PIC16F877A.c
//definiujemy szybko oscylatora dla funkcji __delay_
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#define
#define
#define
#define
#define
#define

TRIS_RS_LCD
TRIS_EN_LCD
TRIS_DB4_LCD
TRIS_DB5_LCD
TRIS_DB6_LCD
TRIS_DB7_LCD

#define
#define
#define
#define
#define
#define

RS_LCD
EN_LCD
DB4_LCD
DB5_LCD
DB6_LCD
DB7_LCD

TRISBbits.TRISB5
TRISBbits.TRISB4
TRISCbits.TRISC5
TRISCbits.TRISC4
TRISDbits.TRISD3
TRISDbits.TRISD2

PORTBbits.RB5
PORTBbits.RB4
PORTCbits.RC5
PORTCbits.RC4
PORTDbits.RD3
PORTDbits.RD2

#include "lcd.h"
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//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
char napis1[] = "Odliczanie:";
char napis2[] = "Detonacja!";
char bufor[2];
void main()
{
unsigned char i;
ADCON1 = 0x06;
//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
WlaczLCD();
//inicjalizacja wywietlacza LCD
UstawKursorLCD(1, 2);
//wiersz 1. kolumna 2.
WyswietlLCD(napis1, 11);
//wywietl napis
for(i=9; i>0; i--)
{
utoa(bufor, i, 10);
//konwersja liczby na napis
UstawKursorLCD(1,15);
//wiersz 1. kolumna 15.
WyswietlLCD(bufor, 1); //wywietl napis
__delay_ms(1000);
//zaczekaj 1 s
}
UstawKursorLCD(2, 4);
WyswietlLCD(napis2, 10);
for(;;);

//wiersz 2. kolumna 4.
//wywietl napis

//ptla nieskoczona

}

Obsuga serwomechanizmów
Pozosta nam do omówienia, a waciwie przypomnienia, temat obsugi serwomechanizmów. Zaraz do niego przejdziemy, odsapnijmy troszk. Rozdzia wyduy nam si
ponad miar. Troch jak opery Wagnera, które uwielbiam, cho czasem zastanawiam
si, czy nie mogyby by o poow krótsze. Rossini powiedzia podobno, e godzina
opery Wagnera skada si z piknych chwil i nudnych kwadransów. Nie wiem, jakie
kwadranse s za nami, jeli chodzi o ten rozdzia. W kadym razie czas na pikn chwil
(patrz rysunek 2.40).
Serwomechanizm, jak pamitamy, to nic innego jak silniczek z systemem przekadni
zwikszajcym jego moc i ukadem elektronicznym pozwalajcym na sterowanie wychyleniem ramienia serwomechanizmu. Zdjcie serwomechanizmu modelarskiego
zostao przedstawione na rysunku 2.41.
Przed nami filozoficzny dylemat: czy to z serwomechanizmu wychodz trzy kabelki,
czy trzy kabelki s doczone do serwomechanizmu? Z którejkolwiek strony by patrze ,
kabelki s trzy: czarny, czerwony i óty. Pierwsze dwa su do podczenia zasilania
(czarny kabelek — masa, czerwony — ródo napicia). Natomiast óty kabelek podczamy do linii mikrokontrolera. Bdziemy wysya nim impuls sucy sterowaniu
serwomechanizmem. Schemat ukadu z serwomechanizmem wida na rysunku 2.42.
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Rysunek 2.40. Opowiastka dydaktyczna pod tytuem „Trudne i pene wyrzecze ycie szefa mafii”
Rysunek 2.41.
Serwomechanizm
HS-805BB firmy HiTEC

Zauwamy obecno w ukadzie dodatkowych kondensatorów C10 i C11 o pojemnoci
10 μF. Otó w przypadku sterowania serwomechanizmami zachodzi niebezpieczestwo nagego chwilowego zaniku napicia w obwodzie. Kondensatory maj zapobiec
ewentualnemu restartowi mikrokontrolera, gdyby taki zanik napicia si przydarzy. Ich wielko musimy jednak dobra do konkretnego serwomechanizmu. Aby
zapobiec skutkom zaniku napicia spowodowanego cho by niemonoci wykonania
ruchu (zbyt duy ciar), naley doda kondensatory wiksze, na przykad 2200 μF. Natomiast jeli obawiamy si zbytniego obcienia linii RD1, moemy take midzy
mikrokontrolerem a serwomechanizmem da rezystor okoo 220 . Jednak najwaciwsz metod budowania ukadu mikrokontrolera z serwomechanizmami jest podczanie
ich do rónych róde zasilania majcych wspóln mas.
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Rysunek 2.42.
Schemat ukadu
z mikrokontrolerem
PIC16F877A
i podczonym
do niego
serwomechanizmem

Id my dalej. Ze schematu wynika, e to linii RD1 powierzylimy odpowiedzialn rol
sterowania serwomechanizmem. Istotnie tak si stao. Na czym owo sterowanie polega?
Otó z linii RD1 powinnimy wysya impuls o dugoci okrelonej w dokumentacji.
Najczciej jest to impuls dugoci od 0,5 ms do 2,5 ms. Przerwa midzy impulsami
powinna trwa od 10 ms do 20 ms. Cige wysyanie impulsu dugoci 0,5 ms skutkuje
ustawieniem ramienia serwomechanizmu w skrajnej lewej pozycji. Podobnie cige
wysyanie impulsu dugoci 2,5 ms bdzie skutkowao ustawieniem ramienia serwomechanizmu w skrajnej prawej pozycji (jak wiemy, wikszo serwomechanizmów ma
fizyczn blokad pozwalajc na wychylenie ramienia tylko o 180°). T zasad w sposób
pogldowy przedstawia rysunek 2.43.
Rysunek 2.43.
Ilustracja
zalenoci kierunku
wychylenia ramienia
serwomechanizmu od
dugoci podawanego
impulsu sterujcego
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A co z pozostaymi ktami? Oczywicie równie s do osignicia dla impulsów odpowiedniej dugoci. Przyjmijmy, e kt ramienia osigany przy impulsie dugoci 0,5 ms
jest równy 0°. Rysunek 2.44 w sposób pogldowy przedstawia kty wychylenia ramienia
serwomechanizmu osigane przy impulsach okrelonej dugoci.
Rysunek 2.44.
Wartoci wychyle
ramienia serwa
otrzymane
dla impulsów
okrelonej dugoci

Oto krótki przykad: aby osign pozycj rodkow ramienia serwa, naley generowa
na linii RD1 impuls dugoci 1,5 ms (zakadamy podczenie serwomechanizmu jak na
rysunku 2.42). Najprostsza implementacja programowa tego zadania moe wyglda tak.
Listing R02_Prog05_C_PIC16F877A.c
#include <htc.h>
//definiujemy szybko oscylatora dla funkcji __delay_
#define _XTAL_FREQ 20000000
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
void main()
{
ADCON1 = 0x06;
TRISDbits.TRISD1 = 0;

//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
//linia RD1 wyjciowa

for(;;)
//ptla nieskoczona
{
PORTDbits.RD1 = 1;
//impuls na linii RD1
__delay_us(1500);
//czekaj 1,5 ms
PORTDbits.RD1 = 0;
//wycz lini RD1
__delay_ms(18);
//czekaj 18 ms
}
}

A co w przypadku, gdyby rami serwomechanizmu miao do nas przyja nie macha ?
Jak ju wspomnielimy, kady impuls okrelonej dugoci naley wysya tak dugo,
a rami znajdzie si pod danym ktem. Ale uwaga! Naga zmiana kierunku odchylania si ramienia serwomechanizmu moe wywoa skoki napicia w ukadzie.
Pamitajmy wic o kondensatorach, a najlepiej zapewnijmy dwa osobne róda zasilania — jedno dla mikrokontrolera, drugie dla serwomechanizmu. A program machania ramieniem serwomechanizmu moe wyglda tak.
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Listing R02_Prog06_C_PIC16F877A.c
#include <htc.h>
//definiujemy szybko oscylatora dla funkcji __delay_
#define _XTAL_FREQ 20000000
//oscylator szybszy od 10 MHz (FOSC_HS)
//watchdog wyczony (WDTE_OFF)
//wyczone LVP (Low-Voltage ICSP Programming) (LVP_OFF)
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF);
void main()
{
unsigned char i, j;
ADCON1 = 0x06;
//wyczenie linii analogowych
//(wszystkie linie cyfrowe)
TRISDbits.TRISD1 = 0;
//linia RD1 wyjciowa
for(;;)
//ptla nieskoczona
{
//przesu rami serwomechanizmu do pozycji 0°
for(i=0; i<80; i++)
{
PORTDbits.RD1 = 1; //impuls na linii RD1
__delay_us(500);
//czekaj 0,5 ms
PORTDbits.RD1 = 0; //wycz lini RD1
__delay_ms(15);
//czekaj 15 ms
}
//przesu rami serwomechanizmu do pozycji 180°
for(j=0; j<80; j++)
{
PORTDbits.RD1 = 1;
//impuls na linii RD1
__delay_us(2500);
//czekaj 2,5 ms
PORTDbits.RD1 = 0;
//wycz lini RD1
__delay_ms(15);
//czekaj 15 ms
}
}
}

I tak niespodziewanie koczymy ten podrozdzia. Nie rozwijamy tematu obsugi serwomechanizmów — wrócimy do niego w projekcie koczcym rozdzia. Tymczasem zapraszam do podrozdziau dotyczcego programowania w asemblerze. To temat tylko
dla prawdziwych twardzieli.

2.2. Asembler
Zawiecenie diody LED
W asemblerze wszystko jest proste. Takie motto powinno przywieca tym, którzy odwa
si programowa mikrokontrolery niskopoziomowo. W jzykach wyszego poziomu musimy zda si na umiejtnoci i intuicj twórcy funkcji, z której korzystamy. Wydaje nam
si bowiem, e funkcja ma robi to i owo… Tymczasem w przypadku programowania niskopoziomowego nie ma miejsca na niedomówienia. Wybieramy potrzebn instrukcj,
strzelamy z niej jak z karabinu — albo program dziaa, albo nie dziaa. Proste.
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A
A/C, Patrz: przetwornik analogowo-cyfrowy
A/D, Patrz: przetwornik analogowo-cyfrowy
Abbott Edwin, 143
ADC, Patrz: przetwornik analogowo-cyfrowy
adresu bd, 288
adresowanie porednie, 77, 78
AIVT, Patrz: alternatywna tablica wektorów
przerwa
akumulator, 60, 63
alarm, 269
Alternate Interrupt Vector Table, Patrz: alternatywna
tablica wektorów przerwa
alternatywna tablica wektorów przerwa, 240, 241
arbitra, 119
ARE, 14
ARM7, 303
asembler, 53, 283
ASPIC, 108

B
bank, 57, 59, 77, 106, 131, 198
zerowy, 60
BCD, 271
biblioteka, 225
alfanumerycznego wywietlacza LCD, 137
htc.h, 92
interfejsu I2C, 126
klawiatury, 137
kompilatora HI-TECH, 32
MDD File System, 330, 332, 335, 336, 337
Microchip Application Libraries v2011-07-14
Windows, 331
obsugi moduu RTCC, 269
obsugi pamici dodatkowej SRAM, 319
obsugi wywietlacza LCD, 35, 73, 127
p16F877a.inc, 54
rtcc.h, 269, 271, 281
sram.h, 319
stdlib, 48
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bit
ACK, 119, 122, 124
AD12B, 382
ADCS, 27, 364
ADDMABM, 382
ADFM, 27
ADON, 361
ADRC, 364
ADSIDL, 362
BP1:BP0, 325
C, 59, 70, 298
CCP1IE, 175, 190
CCP1IF, 175
CCP1M0, 174
CCP1X, 174
CCP1Y, 174
CKE, 260
CKP, 260
COSC, 376, 377, 379
DC, 59, 297
DISSCK, 260
DISSDO, 260
DONE, 362
DOZE0, 230
DOZEN, 230, 231
flagowy, 147, 151, 167, 175, 297
FORM1:RORM0, 362
FRMEN, 262
GIE, 147, 148, 151, 155, 190
globalnego zezwolenia na obsug przerwa, 147
INTE, 147, 148
INTEDG, 149, 150, 198
INTF, 147, 148
IPL, 245
IRP, 59, 77
MODE16, 260
MSTEN, 260
N, 298
NOSC, 379
NSTDIS, 245
OV, 298
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bit
PCFG0, 27
PCFGn, 361
PD, 59
PEIE, 148, 155, 158, 190
PLLDIV, 234
PORTDbits.RD2, 94
potwierdzajcy, Patrz: bit ACK
PPRE, 350
próbkowania, 362
PS, 149, 169
PSA, 149, 169, 212
R/W, 119, 122, 123
RA, 298
RBIE, 148
RBIF, 148
RBPU, 97, 149, 154
RCDIV0, 234
RP0, 59, 60
RP1, 59, 60
RTCEN, 274
RTCWREN, 273, 274
SAMC, 364
SAMP, 362
SIMSAM, 383
SISEL, 259
SMP, 260
SMPI, 363
SPIBEC, 259
SPIBEN, 262
SPIEN, 258
SPIFE, 261, 262
SPIFPOL, 262
SPIFSD, 262
SPIRBF, 259
SPIROV, 259
SPISIDL, 259
SPITBF, 259
SPRE, 350
SPRE, 261
SRMPT, 259
SRXMPT, 259
SSEN, 260
SSRC, 362
T0CS, 149, 212
T0SE, 149, 212
T1CKPS, 158
T1OSCEN, 155, 162
T1SYNC, 156, 162
T32, 247
T3IE, 241
TCKPS, 247
TCS, 246, 247
TGATE, 246, 247
TMR0IE, 148
TMR0IF, 148
TMR1CS, 156, 162
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TMR1IE, 155, 162, 175
TMR1IF, 155, 168
TMR1ON, 156
TO, 59
TON, 247
TSIDL, 247
VCFG, 363
WDTE, 169, 170
WEL, 325
WIP, 324, 325
Z, 59, 70, 298
bity konfiguracyjne, 25, 54, 92, 120, 147, 155, 194,
225, 228, 231, 234, 275, 286, 376
blok zmiennych
definicja, Patrz: definicja bloku zmiennych
bd
adresu, 288
matematyczny, 288
oscylatora, Patrz: oscylator bd
stosu, Patrz: stos bd
bramka
AND, 189
OR, 190
bufor
SPI1RXB, 259
SPI1TXN, 259

C
CCP, 172
CCP1, 173, 175, 180, 184
CCP2, 173
cykl maszynowy, 62, 63, 66, 67, 151, 246, 324
czas, 269, 274
jednego cyklu maszynowego, Patrz: TCY
jednego cyklu zewntrznego oscylatora, Patrz:
TOSC
przetwarzania jednego bitu, Patrz: TAD
czstotliwociomierz, 211
czstotliwo
oscylatora podczonego do ukadu, Patrz: FOSC
taktowania ukadu, 335
czujnik
odlegoci, 382
temperatury, 359, 386
czytanie danych, 67

D
dane
przesyanie, 118
tekstowe typu string, 107
transfer, 38
unia, 270, 271
data, 269, 274
debugger, 63, 159, 167, 240
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Debugger, 64
definicja bloku zmiennych, 74
dekodowanie instrukcji, 67
detektor wiata, 103, 104
Digital Signal Controller, Patrz: mikrokontroler
dsPIC
Digital Signal Processor, Patrz: procesor sygnaowy
dioda
LED, 19, 61, 71, 93, 104, 114, 221, 238, 284, 329

jasno wiecenia, 186
DSC, Patrz: mikrokontroler dsPIC
DSP, Patrz: procesor sygnaowy
dsPIC30, 219
dsPIC33, 219, 369
dyrektywa
#asm, 107
#endasm, 107
#include, 113
__CONFIG, 194
banksel, 108, 131
include, 194
list, 194
dzielenie, 299

E
etykieta, 57
main, 195

F
faza Q1-Q4, 67
FIFO, 257, 259
flaga
INTF, 151
poówkowego przeniesienia, 297
wyniku ujemnego, 298
zera, 298
format BCD, 271
FOSC, 26
fotorezystor, 103, 104
FRC, Patrz: oscylator wewntrzny szybki
funkcja
__delay_us, 84
FSfopen, 342
ftoa, 48
itoa, 48
ltoa, 48
main, 27, 57, 93
obsugi przerwania, 145, 151, 152, 190, 240, 248
RtccSetCalibration, 275
RtccWriteDate, 274
RtccWriteTime, 274
RtccWriteTimeDate, 274
RtccWrOn, 273, 274
utoa, 48
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G
Global Interrupt Enable bit, Patrz: bit GIE
GPR, 62, 109

H
HiTEC, 81
HI-TECH C, 12

I
instrukcja
__builtin_write_RTCWEN, 274
bra, 299
call, 62
clrwdt, 169
decf, 70
DISI, 299
goto, 63
LNK, 299
MOV.D, 299
movlw, 60
nop, 68, 103, 152, 288
PWRSAV, 299
READ, 316
repeat, 391
REPEAT, 298, 299
retfie, 151, 300
return, 62
sleep, 190
subwf, 70
swapf, 195
UNLK, 299
warunkowa, 152, 198, 201
WRDI, 321, 322
WREN, 320, 321
WRITE, 315, 323
interfejs
JTAG, 228
komunikacyjny, 304
komunikacyjny I2C, 114, 118, 119, 122, 123, 126
programowania, 228
RS232, 385
SPI, 255, 314, 321, 330
SPI2, 320
synchroniczny szeregowy, 117
szeregowy, 385
UART, 304
USB, 304
wejcia/ wyjcia, 18
Interrupt Vector Table, Patrz: tablica wektorów
przerwa
IVT, Patrz: tablica wektorów przerwa
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J
jednostka centralna, 144, 151

K
kalendarz, 267
karta pamici μSD, 330
karta pamici MMC, 330
karta pamici SD, 330, 341
klawiatura, 134, 137, 211
matrycowa, 92, 98, 276
kolejka
FIFO, Patrz: FIFO
kompilacja, 12, 13, 61
kompilator
asemblerowy, 12
C30, 13, 274, 319
HI-TECH, 23, 35, 48, 92, 108, 114, 151
jzyka C, 12
mikroC PRO for dsPIC30/33 and PIC24, 119
mikroC PRO for PIC, 115, 119, 126
MikroElektronika, 119
MPLAB, 195
MPLAB C30, 225
MPLAB IDE, 192, 225, 284
wersja Lite, 31
wersja PRO, 31
konflikt, 252
kwarc zegarkowy, Patrz: oscylator zegarkowy

L
liczba
bezznakowa, 48
dziesitna, 63
szesnastkowa, 63
licznik, 154, 169, 173, 211
asynchroniczny, 159
rozkazów, 194
synchroniczny, 159
timera, 175, 177
TMR0, 148, 217
TMR1, 155, 177, 217
watchdog, 169, 171, 172
linia
AN2, 358
analogowa, 238
CS, 315, 321, 352
cyfrowa, 238
DB, 38
DISVREG, 222, 228
EN, 38, 39, 40
ENVREG, 222
HOLD, 316
I/O, 28, 91
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MCLR, 20, 31, 32, 228
mikrokontrolera, 49
PGC, 31
PGD, 31
PGEC, 227, 379
PGED, 227, 379
portu, 18, 28, 145, 222
RA4/T0CKI, 211
RA5, 27, 93
RB0, 147, 358
RB7, 238, 239
RB8, 239
RC2/CCP1, 173, 174, 180, 185
RD0, 82, 84
RD1, 50, 51, 52, 82, 84
RD2, 82, 84, 93
remapowalna, 252, 253
RP15, 315
RS, 38
RW, 36
RX, 304
SCK1, 260
SDA, 116
SDI, 256
SDO1, 260
skonfigurowana wejciowo, 240
skonfigurowana wyjciowo, 240
SOSC, 275
SS1, 262
stan, Patrz: stan linii
sygnaowa SPI, 252
T2CK, 246
TX, 304
VCAP/VDDCORE, 222, 224, 228
VDD, 31, 222
VOUT, 359
VSS, 31
wejcia/wyjcia, Patrz: linia I/O
wejciowa, 154
WP, 320
zewntrznie podcignita, 93, 96, 116
linker, 287
litera, 289
LOCK, 376, 377
logika przerwa, Patrz: przerwanie logika
lokalizator GPS, 341, Patrz te: odbiornik GPS

M
magistrala, 118
makro, 32, 270
__CONFIG, 25
CLRWDT, 171
mRtccSetInt, 273
mapa pamici, 61, 287
mechaniczne rami, 80
Microchip, 10, 12, 122, 172, 269, 283, 330, 369
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Microchip MPASM Toolsuite, 54
Mid-Range, 55, 59, 60, 169, 240
MikroElektronika, 119
mikrokontroler
dsPIC, 219, 283
dsPIC33, 369
dsPIC33FJ128GP802, 369, 382, 385, 391
pami flash, Patrz: pami flash
PIC16C73B, 10
PIC16F877, 122
PIC16F877A, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 54, 103, 134,
154, 185, 211, 219, 221

mapa pamici, 57, 62
PIC16F8XA, 21
PIC18, 238
PIC18F97J60, 82
PIC24, 219, 238
PIC24FJ32GB002, 220
PIC24FJ32GB004, 220
PIC24FJ64GB002, 220, 221, 222, 227, 240, 245,
252, 255, 329, 341, 358

mapa pamici, 287
PIC24FJ64GB004, 220, 222
mnonik, 374
modu CCP, Patrz: CCP
peryferyjny, Patrz: peryferia
RTCC, Patrz: RTCC
timera, Patrz: timer
MPLAB IDE, 12, 23, 54, 131
symulator, 64
MPLAB X IDE, 12
multiplekser, 361

N
napicie zasilajce, 222
2,5 V, 222
3,3 V, 222
obnione, 223
narzdzie
Watch, Patrz: watchdog
National Marine Electronics Association, Patrz:
NMEA
NMEA, 307
NOSC, 376

O
obcienie prdowe, 82
obwód zasilania, 21
ochrona
programowa, 320
sprztowa, 320
odbiornik GPS, 303
FGPMMOP6, 341

ramka, 342
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FGPMMOPA6, 303

ramka, 307
odsprzganie zasilania, 21
okres, 184
operator
%, 68
@, 109
przypisania, 28
sumy bitowej, 28
optymalizacja kodu, 12
oscylator, 66, 147, 151, 155, 156, 160, 226, 236,
275, 374
bd, 288
wewntrzny, 221, 230, 237, 275

szybki, 228, 234, 380
zegarkowy, 160, 275
zewntrzny, 235, 237, 238, 275, 380
OSWEN, 376, 377

P
pami
23K256, 314
25LC512, 320
alarmu, 269
bank, Patrz: bank
CGRAM, 134, 136
danych, 287
DDRAM, 46
dodatkowa, 316
EEPROM, 320
EEPROM 24C16, 119, 122
flash, 31, 352
karta SD, 330, 341
mapa, 61, 287, Patrz te: mikrokontroler
PIC24FJ64GB002 mapa pamici, Patrz te:
mikrokontroler PIC16F877A mapa pamici
MINSEC, 271
programu, 194
RAM, 61, 62, 287
SRAM, 316, 320
statyczna, 314
WKDYHR, 272
Peripheral Pin Select, Patrz: remapowanie
peryferia, 144, 154, 190, 222, 252
ptla
nieskoczona, 57, 250
PLL, 233, 236, 237, 299, 380
Philips, 118
PIC24, 369
PIC24E, 219
PIC24F, 219
PIC24H, 219
pin remapowalny, Patrz: linia remapowalna
plik ródowy, 25
pytka
edukacyjna, 34, 36, 92, 101, 125, 145, 170, 224
stykowa, 14, 22, 36, 92, 145, 170, 224
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port, 18
A, 82
B, 82
COM, 13
D, 82
E, 82
linia, Patrz: linia portu
postskaler, 230, 231, 233, 374
PPS, Patrz: remapowanie
preskaler, 155, 156, 162, 169, 175, 180, 211, 246,
350, 374
procesor sygnaowy, 219
programator, 13
PICkit 2, 13, 31, 227
PICkit 3, 13, 31, 227
programowanie
niskopoziomowe, 12, 53, 73, 108, 131, 283
sekwencyjne, 144
protokó, 118
przecznik
NOPB, 342
SPST, 342
przepenienie, 148, 155, 156, 160, 162, 164, 167,
169, 172, 189, 214
przerwanie, 114, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 181,
182, 183, 184, 189, 190, 192, 194, 195, 197, 198,
203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 214, 217, 218,
240, 241
adres, 194, 240
globalne zezwolenie na obsug, 145
logika, 189
priorytet, 241, 244
przepenienia rejestru TMR0, 190
RB0/INT, 145, 147, 148, 151, 153, 156, 190, 198
wektor, Patrz: wektor
wyzwalane zboczem narastajcym, 148, 151
wyzwalane zboczem opadajcym, 148
zagniedanie, 245
zewntrzne, 145, 148
przetwornik analogowo-cyfrowy, 358, 359, 360, 386
przycisk, 91, 131, 147, 238
pull-down, 148
pull-up, 94
wewntrzny, 96, 148, 149, 154, 170
zewntrzny, 148
puapka, 65, 159, 167, 300
niemaskowany wektor, Patrz: wektor
niemaskowany puapek
programowa, 245
sprztowa, 245
PuTTY, 389
PWEH, 40
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R
RB0/INT External Interrupt Flag bit, Patrz: bit INTF
rdze, 222, 223
Real-Time Clock and Calendar, Patrz: RTCC
rejestr
AD1CHS, 361
AD1CON, 361, 362
AD1CSSL, 361
AD1PCFG, 238
AD1PCFGL, 361
ADCON1, 27, 57, 60, 93, 131, 238
ALRMVAL, 269
CCPR1, 173, 180
CLKDIV, 230, 234, 374
flagowy, 241
FSR, 77, 78
funkcyjny, 287, Patrz: SFR
IEC0, 241
IECn, 241
IFSn, 241
INDF, 77
INTCON, 147
INTCON1, 245
IPCn, 241
kierunkowy, 28
konfiguracyjny, 155, 269
LATx, 238
NVMKEY, 273
ogólnego przeznaczenia, Patrz: GPR
OPTION_REG, 97, 149, 154, 169, 211
OSCCON, 376, 381
PC, 56
PCLATH, 194
PIE1, 175
PORTA, 57, 60
PORTx, 238, 240
PR3, 246
RCFGCAL, 269, 273, 274
RPORn, 254
RTCPWC, 269
RTCVAL, 269, 271
SPI1BUF, 262
SPI1CON1, 257, 259, 350
SPI1CON2, 257, 261, 262
SPI1SR, 259
SPI1STAT, 257
SPIxBUF, 257
SPIxSR, 257
SPLIM, 288
SR, 297
STATUS, 57, 60, 70, 77, 194, 324, 325
systemowy, 288
T1CON, 155, 162
T2CON, 246, 247
TMR0, 56, 149, 211
TMR1, 162, 167, 173, 180
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TMR1H, 155
TMR1L, 155
TRIS, 28, 29, 107, 131
TRISA, 57, 60
TRISB, 154
TRISx, 238, 240
W, 60, 194
W1, 299
W15, 287
WREG, 286
zatrzaskowy, 238
rejestrator przebiegu trasy, 341
remapowanie, 252, 255, 315, 334, 347, 386
linii wejciowej, 254
linii wyjciowej, 254
restart, 119
rezonator zegarkowy, Patrz: oscylatorzegarkowy
R-START, Patrz: restart
RTCC, 267, 273

S
SCK, 256
SDO, 256
SERIAL PERIPHERAL INTERFACE, Patrz: SPI
serwomechanizm, 49, 81, 134, 180
HS-805BB, 81
SFR, 62, 77
skok bezwarunkowy, 62
sleep, Patrz: tryb upienia
sowo
adresowe, 118
danych, 118
kluczowe const, 107
Special Trigger Event, 180
SPI, 255, 314
SPI2, 321
spowalniacz, 230, 233, Patrz te: postskaler
SS, 256
staa, 107, 286
__SP_init, 287
__SPLIM_init, 287
stan
linii, 93
upienia, Patrz: tryb upienia
standard NMEA, Patrz: NMEA
sterownik
HD44780, 39, 43, 46
Hitachi HD44780, 35
StopWatch, 64, 66
stos, 62, 151, 287
bd, 288
inicjalizacja, 288
wska nik, 287
sygna
START, 119, 122
STOP, 119
taktujcy, 117
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symbol globalny, 286
system
plików FAT16, 330
plików FAT32, 330

T
tablica
kodów ASCII, 134
wektorów przerwa, 240, 241
wektorów przerwa, 288
TAD, 364
TCY, 27
tcycE, 40
termometr cyfrowy, 358
The MPLAB® C Compiler for PIC24 MCUs and
dsPIC DSCs, Patrz: kompilator MPLAB C30
timer, 154, 156, 159, 180, 204, 211, 252
Timer0, 154, 211
Timer1, 154, 155, 158, 159, 173, 180, 205, 241
Timer2, 154, 173, 246, 247
Timer2/3, 245, 247
Timer3, 241, 246
Timer4/5, 245
TOSC, 27
transfer danych, Patrz: dane transfer
tryb
Absolute, 61
Capture, 173, 174
Compare, 173, 179
czuwania, 247
Frame, 261, 262
licznika, 211, 213
licznika asynchronicznego, 159
licznika synchronicznego, 159
oszczdzania energii, 190
pracy 32-bitowy, 247
pracy bramkowej, 247
przechwytywania, 174
PWM, 173, 184
Relocatable, 61
synchronicznego timera, 159
timera, 211
upienia, 189, 190, 259

U
ukad
PLL, 377, 378
RESET, 20, 22, 31, 32, 228
ukad taktujcy, 159
unia, Patrz: dane unia
Universal Asynchronous Receiver Transmitter,
Patrz: interfejs UART
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V
volatile, 109

W
watchdog, 20, 167, 169, 228
wejcie
analogowe, 18, 27
MCLR, 22
OSC1, 22
OSC2, 22
wektor, 240, 241, 244, 288
niemaskowany puapek, 241
tablica, Patrz: tablica wektorów przerwa
Write Enable Latch, Patrz: zatrzask wczania zapisu
WRITE ENABLE SEQUENCE, 321
Write-Protect, Patrz: linia WP
wstawka asemblerowa, 103, 107
wykonywanie instrukcji, 67
wypenienie, 184, 186
wyraenie
asm, 103, 107
static void interrupt, 151
volatile, Patrz: volatile
wywietlacz
alfanumeryczny LCD, 35, 47, 73, 103, 104, 127,
134, 211, 306, 341, 386
graficzny kolorowy, 347
LED, 33, 34, 35, 161, 167
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Z
zapisanie danych, 67
zatrzask wczania zapisu, 320
zbocze
narastajce, 148, 175
opadajce, 175
opadajce EN, 38
zegar, 267
cyfrowy, 160
polaryzacja, 260
zestaw edukacyjny, 14
ARE0084, 14
zmienna, 194
bezznakowa, 199
globalna, 107, 108, 109
non-auto, 107
w kodzie C, 106
ze znakiem, 199


ródo
taktowania, 236, 377, 378

EC, 236, 237
HS, 236, 237
XT, 236, 237
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