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3. Vytvoøení prvního
fungujícího zaøízení
3.1

Co je tøeba, aby mikrokontrolér
pracoval

Zaèneme pomalu pronikat do tajù mikrokontroléru. Nejprve
se na nìj podíváme jako na souèástku, logický obvod, z hlediska jeho
vývodù (vývodu øíkáme také pin).

Obr. 3.1

Piny potøebné k zajitìní èinnosti mikrokontroléru

Jako kadý obvod, tak i mikrokontrolér potøebuje pro zajitìní správné funkce pøipojení napájecího napìtí.
Vss je spoleèný vývod  vstup napájení 0 V (zem, nula).
UPOZORNÌNÍ

Vekeré úrovnì napìtí jsou vztaena, definována a pokud je chceme
zmìøit tak také mìøena proti tomuto spoleènému vývodu.
Vdd je vstup kladného napájecího napìtí (budeme pouívat +5 V).
Mikrokontrolér je velice sloitý synchronní obvod (obvod, øízený
generátorem hodin). Proto potøebuje oscilátor (generátor hodin), který
øídí celou jeho èinnost. Pro aplikace, které vyadují pøesný a stabilní
chod mikrokontroléru (mìøicí pøístroje, pøenos dat pomocí sériové linky
a podobnì), pouíváme nejèastìji krystalový oscilátor. Pokud není nutná vysoká stabilita a pøesnost kmitoètu generátoru hodin (hraèky, alarmy,
blikaèe a podobnì), lze pouít velmi jednoduchý a levný RC oscilátor.
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Vývody OSC1 a OSC2 slouí pro pøipojení obvodù oscilátoru. Zapojení oscilátorù a hodnoty souèástek pro rùzné kmitoèty najdete v publikaci
[1] a jsou uvádìna v katalogových listech pøísluného mikrokontroléru.
Vývod MCLR bývá vyuíván pro nastavení mikrokontroléru
do pøedem definovaného stavu. Tomuto se øíká nulování nebo reset
mikrokontroléru. My tento vývod zatím nebudeme vyuívat, proto jej
pøipojíme k Vdd.
Pøi výuce budeme tedy pracovat s následujícími zapojeními oscilátorù:

1

Obr. 3.2

Realizace RC a krystalového oscilátoru

Vlevo je mikrokontrolér s RC oscilátorem, vpravo pak s krystalovým
oscilátorem.
Hodnoty souèástek jsou navreny tak, aby kmitoèet generátoru hodin mikrokontroléru s RC oscilátorem byl 4 MHz, a s krystalovým
oscilátorem 3,2768 MHz.
Poznámka: Mikrokontrolér s RC oscilátorem má na vývodu 15 výstup
kmitoètu oscilátoru dìlený ètyømi.
Kondenzátor 100n je keramický a slouí k odfiltrování ruení, které
by mohlo pøicházet po napájecích vodièích. Dává se co nejblíe vývodùm Vdd a Vss mikrokontroléru.
Úkol 1: Jaký typ oscilátoru pouijete, budete-li realizovat blikající
vánoèní hvìzdu?
Úkol 2: Jaký typ oscilátoru pouijete, chcete-li vytvoøit elektronické stopky?
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3.2

Jak se chovají vstupy a výstupy
mikrokontroléru z pohledu
konstruktéra elektronika

Zbylých 13 vývodù èíslo 1 a 3, 6 a 13 a 17 a 18 (dále
pro zkrácení zápisu budeme pouívat místo slùvka a lomítko, pak
zápis bude vypadat 1/3, 6/13 a 17/18) mùeme pouívat jako vstupy
a výstupy mikrokontroléru.
UPOZORNÌNÍ:

Vechny obvody pøipojené k vývodùm mikrokontroléru jsou napájeny
stejným napìtím jako Vss a Vdd.
Programování a ovládání tìchto vstupù/výstupù (I/O pinù)
se budeme nyní vìnovat pøi vlastním programování. Podívejme se na nì
jako na vývody souèástky.
Poznámka: I/O je Input/Output èesky Vstup/Výstup
Je-li pin nastaven jako vstup, øíkáme, e je ve vysoké impedanci.

Obr. 3.3

Náhradní zapojení pinu jako vstup mikrokontroléru

Proud pinem II bude v tomto pøípadì maximálnì ±1 µA. Znaménko
plus øíká, e proud teèe do pinu (je-li vstup v úrovni HIGH, IIH). Znaménko mínus znamená, e proud teèe z pinu ven (je-li vstup v úrovni
LOW, IIL). Proud pinem je tak malý, e jej obvykle mùeme pøi výpoètech
zanedbat a nemusíme se jím pøi návrhu systému zabývat.
Pøivedeme-li na vstup napìtí v rozsahu 0 V (Vss) a 0,8 V, mikrokontrolér
tuto hodnotu chápe jako logickou nulu, nízkou úroveò, úroveò LOW nebo
také L. Tomuto napìtí øíkáme napìtí na vstupu v úrovni LOW (znaèíme VIL).
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Napìtí na vstupu v rozsahu 2,4 V a 5 V (Vdd) pøeète mikrokontrolér
jako logickou jednièku, vysokou úroveò, úroveò HIGH nebo také H. Jde
o napìtí na vstupu v úrovni HIGH (VIH).

1

Pøipojíme-li na vstup mikrokontroléru napøíklad spínaè, mùeme jej
zapojit tak, aby v sepnutém stavu byla na vstupu mikrokontroléru logická jednièka a v rozepnutém stavu logická nula (jak je naznaèeno
v následujícím pøíkladu). Pak, pokud program mikrokontroléru zjistí, e je
na vstupu úroveò H, znamená to, e je spínaè sepnutý.
Ve, co pøipojujeme na vstup mikrokontroléru (jde vdy o vstup
z pohledu mikrokontroléru) musí být navreno tak, aby logická jednièka, èi nula, identifikovaly poadovaný stav, èi situaci (napøíklad venku
svítí svìtlo-logická jednièka, venku je tma-logická nula nebo nìkdo je
v prostoru, který støeíme-logická jednièka, prostor je prázdný-logická
nula a podobnì).
Pøíklad 1: Navrhnìte hodnotu R pro následující zapojení vstupu:

Je-li spínaè sepnut, je napìtí +5 V pøivedeno pøímo na vstup mikrokontroléru. Do vstupu mikrokontroléru teèe proud maximálnì
1 µA (proud je omezen vnitøními obvody mirokontroléru). Pøes odpor
poteèe proud 5 / R. Odpor R volíme obvykle tak velký, aby jím tekl
proud nejménì 10 krát vìtí ne je proud pinem. Je to z dùvodu omezení
pronikání vnìjích ruivých napìtí na vstup mikrokontroléru.
V naem pøípadì nesmí velikost odporu pøesáhnout hodnotu
5 / (0,000 001*10) = 500 000 W.
Je-li spínaè rozepnut, teèe proud ze vstupu mikrokontroléru pøes R
a opìt nepøesáhne ji zmínìný 1 µA. Napìtí na R vak pøi tom nesmí
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