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1.2

Realizace èekání pomocí jednoduché
programové smyèky

Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjím intervalu,
øekneme mu: Rozsvi, pak poèítej: Deset, devìt, ..., dva, jedna, nula. Zhasni,
a opìt poèítej: Deset, devìt, ..., dva, jedna, nula. Rozsvi, a tak poøád dokola.

Doba, po kterou dítì poèítá, je èekání, jeho délku urèuje èíslo, od kterého
poèítání zaèíná. Je to podobné jako poèítání pøi startu rakety. Ná mikrokontrolér
to bude dìlat stejnì. Jeho program tedy bude pracovat podle následujícího
vývojového diagramu.

Obrázek 1.3 Vývojový diagram blikání LED
Nyní se budeme podrobnìji vìnovat jednotlivým blokùm tohoto vývojového diagramu. Konfigurace I/O pinù, zhasnutí a rozsvícení LED by nám ji
nemìlo dìlat problémy.
Novinkou je pro nás èekání. Budeme se tedy vìnovat tomuto úkolu.
Znázornìme si pomocí vývojového diagramu, jak bude èekání probíhat.
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Obrázek 1.4 Vývojový diagram èekání

1

Na zaèátku nastavíme do èítaèe poèáteèní hodnotu, napøíklad 10. Poté
otestujeme, zda je tato hodnota rovna nule. Pokud ne, snííme stav èítaèe
o jednièku (dekrementujeme obsah èítaèe). Nyní bude obsah èítaèe roven devíti. Opìt otestujeme obsah èítaèe, není-li nula, opìt dekrementujeme jeho
obsah. To provádíme tak dlouho, dokud není splnìna podmínka, e je obsah
èítaèe roven nule.
Z èinnosti vyplývá výpoèet doby èekání:
tcelková = tinit + ttestu + n × (tdekrementace + ttestu)
kde
tcelková  celková doba èekání,
tinit
 doba potøebná k naplnìní èítaèe poèáteèní hodnotou,
 doba potøebná k otestování zda je obsah èítaèe roven nule,
ttestu
n × (tdekrementace + ttestu)  doba provádìní smyèky násobená dobou dekrementace èítaèe a testu.
Platnost vzorce si mùeme ovìøit tak, e do èítaèe nastavíme poèáteèní
hodnotu nulu. V tom pøípadì se provede pouze nastavení poèáteèní hodnoty
a test, zda je èítaè vynulován. Provedení bude trvat t1 = tinit + ttestu.
Pokud jako poèáteèní hodnotu nastavíme jednièku, pak se provede nastavení poèáteèní hodnoty, jedenkrát se provede smyèka a nakonec test na nulový
obsah èítaèe ukonèí èekání. Provedení tìchto èinností bude trvat:
t2 = t1 + 1 × (ttestu + tdekrementace).
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Kdy nastavíme poèáteèní hodnotu na dvojku, provede se nastavení poèáteèní hodnoty, dvakrát smyèka a nakonec test na nulový obsah èítaèe ukonèí
èekání. Provedení tìchto èinností bude trvat t3 = t1 + 2 × (ttestu + tdekrementace).
Vzorec pro výpoèet doby èekání mùeme upravit do tvaru, který bude pro
nás výhodnìjí
tn = t 1 + n × t 2
t1 = tinit + ttestu
t2 = tdekrementace + ttestu
Není to a tak sloité, e?
Jak tedy realizovat èekání v naem mikrokontroléru?
Jako èítaè pouijeme univerzální registr mikrokontroléru.
Ji víme, e registry mikrokontroléru jsou osmibitové. Do univerzálního
registru lze uloit èíslo sloené z osmi nul a jednièek (osmibitové èíslo ve
dvojkové soustavì, tedy èíslo 0 a 255).
Poznámka:
V bìném ivotì jsme zvyklí pracovat s desítkovou soustavou, tedy s èísly
sloenými z èíslic 0, 1, ... 9.
Napøíklad èíslo 1987 v nám dobøe známé desítkové soustavì umíme
rozloit na souèet jednotlivých èíslic násobený jejich váhou.
1 × 103 + 9 × 102 + 8 × 101 + 7 × 100 = 1987
Váha jednotlivých èíslic je zde oznaèena edì.
V desítkové soustavì je váha 10n, kde n je pozice èíslice poèítáno od nuly.
Váhu 100 má nejménì významná èíslice (jednotky).
Ve dvojkové soustavì je to podobné. Èíslo je sloené z dvojkových èíslic, tedy
z nul a jednièek. Váha jednotlivých èíslic je 2n.
Nejménì významná dvojková èíslice má váhu 20 a obvykle se oznaèuje
anglickou zkratkou LSb (last significant bit).
Napøíklad dvojkové èíslo 10110101 umíme rozloit na souèet
jednotlivých èíslic násobený jejich váhou.
1 × 27 + 0 × 26 + 1 × 25 + 1 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 181
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Kdy takto vytvoøený souèet provedeme, dostaneme desítkovou
hodnotu dvojkového èísla. Dvojkové èíslo 10110101 odpovídá
desítkovému èíslu 181.
Co z toho tedy plyne?
Jakékoliv èíslo, které umíme vyjádøit v desítkové soustavì, lze vyjádøit èíslem
ve dvojkové soustavì.
Není tøeba se dìsit a sloitì se uèit pøevody mezi jednotlivými soustavami.
Souèástí operaèního systému Windows je kalkulaèka. Nastavíme-li v ní Zobrazit
 Vìdecká, pak zde lze snadno provádìt snadno pøevody mezi soustavami.

Desítková
soustava
Dvojková
soustava

Do kalkulaèky zapíeme èíslo napøíklad v desítkové soustavì (aktivní Dec)
a pak pøepneme volbu na Bin. Tím je èíslo pøevedeno z desítkové soustavy
do dvojkové. Podobnì se pøevádí èíslo z dvojkové soustavy do desítkové,
popøípadì pro pøevody i do soustavy osmièkové (Oct), nebo estnáctkové
(Hex).
Nejmení celé dvojkové èíslo, které do registru mùeme uloit, je 00000000
(nula i v desítkové soustavì).
Nejvìtí èíslo pak 11111111, tedy 255 v desítkové soustavì.
Pouijme-li jako èítaè osmibitový registr, jsme schopni realizovat èekání
0 a 255 cyklù (prùchodù èekací smyèkou).
Jak je vidìt na obrázku 1.4, algoritmus èekání není moc sloitý. Pojïme
jej naprogramovat a podívejme se, jak to pobìí v mikrokontroléru.
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