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5.5

NULOVÁNÍ POÈÍTAÈE

Po nábìhu napájení nebo po nìkterých abnormálních stavech poèítaèe je nutné nastavit do definovaného stavu jeho øídicí registry a sekvenèní logiku. K nulování procesoru slouí jeho vstup 5(6(7 (negovaný tvar je èastìjí ne
nenegovaný). I nìkteré dalí obvody poèítaèe jsou takovýmto vstupem vybaveny. Zdroje nulovacího signálu jsou v podstatì tøi: zásah operátora (tlaèítko),
kontrolní obvody napájení, vnitøní obvody poèítaèe. Negovaný tvar signálu umoòuje jednoduché zapojení obvodù, které jej generují  uzemòující tlaèítko, tranzistor, obvod s otevøeným kolektorem. Automatickou generaci nulovacího impulzu
lze snadno realizovat kondenzátorem  viz obr. 5.13.
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Obr. 5.13

Zdroje signálu pro nulování

Pøi nábìhu napájení se kondenzátor nabíjí pøes rezistor pomalu a po jistou dobu,
dostateènou pro vynulování, se na nìm udruje napìtí mení ne rozhodovací
úroveò vstupu. Úèelem diody je umonit rychlé vybití kondenzátoru i pøi krátkodobém výpadku napájení. Vstupní obvod signálu 5(6(7 má vdy hysterezní charakter, aby se zabránilo pøípadnému rozkmitání obvodu pøi pomalých zmìnách
na vstupu. Nulovací impulz mùe být generován i uvnitø procesoru. Typickým
zdrojem jsou diagnostické obvody. Vnitøní nulovací signál je spojen s vývodem
5(6(7 , aby byl pouitelný i pro ostatní obvody poèítaèe stejnì jako nulovací
signál generovaný vnìjími obvody.
Kontrolní obvody napájení jsou zdokonalenou verzí jednoduchého RC èlenu
z obr. 5.13. Kontrolují pøekroèení tolerance napájecího napìtí v úzkých mezích
(5 a 10 %), generují signál 5(6(7 , pøepínají napájení na záloní baterii, a èasto
mají jetì dalí funkce. Ukázka takového obvodu je na obr. 5.14. Obvod typicky
obsahuje dva analogové komparátory. Pøi sníení napìtí zdroje na dolní toleranèní
mez se pøeklopí analogový komparátor AK1 a pøeruí pøívod výbìrového signálu
&6 _OUT do pamìti dat (uvede jej do stavu trvalé 1). Souèasnì se napájení pøepne na záloní baterii. Tím jsou ochránìna data v pamìti jetì døíve, ne napájecí napìtí poklesne natolik, e procesor zaène fungovat nespolehlivì a ne mùe
pøípadnì znièit data. Pøi dalím poklesu je komparátorem AK2 vynulován proce-
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Kontrolní obvod napájení

sor. Nulovací signál je èasovacím obvodem prodlouen jetì po nábìhu napájení, take existuje v patøièné délce i pøi krátkodobém výpadku napájení.
Délka nulovacího impulzu není libovolná, je specifikována výrobcem. Rozliuje se pøípad, kdy nabíhá napájecí napìtí od pøípadu, kdy nulování bylo vyvoláno vnitøními obvody procesoru pøi nepøerueném napìtí. V prvém pøípadì musí
být nulovací impulz podstatnì delí, nebo oscilátor v generátoru hodinových impulzù potøebuje relativnì dlouhou dobu k ustálení kmitoètu  øádovì desítky ms.
Ve druhém pøípadì postaèí krátký impulz o délce jen nìkolika period hodinových
impulzù procesoru.
Nulování má vliv na øadu vnitøních obvodù procesoru i dalích èástí poèítaèe.
Je zajitìn takový stav øídicích registrù a dalích sekvenèních obvodù, který umoní
rozbìh programu. Pak teprve jsou øídicí registry programem definitivnì nastaveny.

60

JIØÍ PINKER

A

U vech poèítaèù:
n

Èítaè instrukcí je nastaven na poèáteèní adresu, která se u rùzných procesorù lií. U nìkterých procesorù je to nula, u jiných adresa blízko horního kraje adresového prostoru (tak, aby tam bylo moné umístit skokovou
instrukci), a u nìkterých procesorù je na stanoveném místì programové
pamìti uloena poèáteèní adresa programu (tzv. reset-vector)  ta je
bìhem nulování pøesunuta do èítaèe instrukcí.

n

Jsou blokovány obvody pro pøeruení.

n

Periferní obvody té vyadují uvedení do definovaného poèáteèního stavu. To se zvlátì týká dvojsmìrných vstupních a výstupních obvodù,
u kterých je jako poèáteèní stav vdy nastavován smìr vstup, aby nemohlo dojít ke konfliktu s vnìjími zdroji signálu.

Jen u nìkterých poèítaèù:
n

Ukazatel zásobníkové pamìti (registr SP) je nastaven na poèáteèní adresu zásobníku. U mnohých poèítaèù vak není vùbec jeho poèáteèní obsah definován a pak musí být nastaven a programem. Do té doby nelze
volat podprogram nebo povolit pøeruení.

n

Generátor èekacích taktù je nastaven na maximum pro pøípad pomalé
programové pamìti. Po rozbìhu programu lze poèet èekacích taktù podle
situace sníit.

n

Výbìrové obvody pro &6%227 jsou nastaveny tak, e oblast programové pamìti souhlasí s poèáteèní adresou v èítaèi instrukcí.

n

Diagnostické obvody jsou uvedeny do poèáteèního stavu (tj. poèítaè bez
poruchy).

n

Jednoèipové mikropoèítaèe obsahují velký poèet øídicích registrù pro periferní obvody. Jejich stav po nulování je vdy popsán ve firemní literatuøe.

Datové registry procesoru ani datová pamì není nulováním nijak ovlivnìna
(nula jako èíslo toti nemá ádnou prioritu) a jejich poèáteèní stav musí být zajitìn a samotným programem.
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5.6

GENERACE A VNITØNÍ ROZVOD
HODINOVÝCH IMPULZÙ

Generátor hodinových impulzù je vdy øízen krystalovým rezonátorem. Obvody
oscilátoru jsou souèástí procesoru nebo jednoèipového mikropoèítaèe, rezonátor
je vnìjí. Pouívá se Pierceovo zapojení oscilátoru, vyadující dva vnìjí kondenzátory  viz obr. 5.15. Jejich kapacita je doporuèena ve firemní literatuøe, je
tøeba vak pouít té doporuèený rezonátor. Pøi jiných rezonátorech je nìkdy
nutné pozmìnit i hodnoty kondenzátorù, tak aby po zapnutí napájecího zdroje
oscilátor nabíhal naprosto spolehlivì.
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Generace a rozvod hodinových impulzù

Moderní øeení zdroje hodinových impulzù vyuívá fázový závìs PLL (ang.
Phase Locked Loop) ve funkci násobièe kmitoètu. Násobící èinitel je dán obsahem øídicího registru, pøi nulování poèítaèe je kmitoèet nastaven na minimum.
Vzhledem k násobení postaèí rezonátor s niím kmitoètem. Èasto se pouívají
levné a malé hodinkové rezonátory s rezonanèním kmitoètem 32,768 kHz. Oscilátor s nízkým kmitoètem má mení ruivé vyzaøování a mení pøíkon.
Hodinové impulzy vstupují do procesoru, kde urèují základní takty. Strojový
cyklus se skládá z nìkolika taktù  jejich poèet závisí na architektuøe procesoru.
Prostøednictvím dvou bitù v øídicích registrech procesoru lze zablokovat hodinové impulzy v procesoru nebo zablokovat pøímo oscilátor (viz instrukce IDLE a STOP
v kapitole 4). V tomto i v dalích obrázcích znaèí symbol ® jeden bit v nìkterém
z øídicích registrù.
U jednoèipových mikropoèítaèù jsou dále hodinové impulzy vedeny k periferním obvodùm na èipu. Periferní obvody vìtinou potøebují hodinové impulzy
o niím kmitoètu a proto mají své pøeddìlièe s programovatelným dìlicím po-
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mìrem. U mnoha jednoèipových mikropoèítaèù lze vstup hodinových impulzù
do periferního obvodu blokovat jedním bitem v øídicím registru obvodu a tím obvod vyøadit z èinnosti, není-li pro danou aplikaci potøebný.
Vyøazování obvodù z èinnosti tím, e se zablokují hodinové impulzy, je prostøedkem k minimalizaci pøíkonu. Vechny procesory i jednoèipové mikropoèítaèe jsou vyrábìny technologií CMOS, její vlastností je zanedbatelný pøíkon
ve statickém stavu a pøiblinì lineárnì rostoucí pøíkon s kmitoètem hodinových
impulzù. Zablokování hodinových impulzù tedy slouí stejnì dobøe jako odpojení
napájení, ale obvod zùstane v definovaném vnitøním stavu a po opìtovném dodání hodinových impulzù pokraèuje v pùvodní èinnosti. Po odpojení napájecího
napìtí a jeho opìtovném pøivedení vak obvod bude v nedefinovaném stavu a je
nutné jeho vynulování. Dalím prostøedkem ke sníení pøíkonu je sníení kmitoètu hodinových impulzù pro procesor. Ten je toti nejvìtím spotøebièem a opìt
jeho pøíkon je zhruba úmìrný kmitoètu. Manipulace s kmitoètem generátoru je
moná díky existenci fázového závìsu. Kmitoèet lze nastavit jen tak vysoký, jak
je tøeba pro danou aplikaci (ne vdy je nutný maximální výpoèetní výkon, úspora
energie mùe být dùleitìjí).

5.7

DIAGNOSTICKÉ PROSTØEDKY
POÈÍTAÈE

Diagnostika poèítaèe pøedstavuje velmi rozsáhlou problematiku a týká se jak
programù, tak i obvodù. Ani jeden z tìchto prostøedkù není sám o sobì dokonalý
a je nutné je vhodnì kombinovat. Softwarové diagnostické prostøedky jsou velmi
pruné, mají vak jednu podstatnou nevýhodu  pøi zhroucení programu nefungují. Podstatná dùleitost hardwarových prostøedkù je proto zøejmá.
Zmíníme se o nejèastìjích kontrolních obvodech. Ty lze u víceèipového poèítaèe doplnit jako vnìjí obvody k procesoru. U jednoèipového mikropoèítaèe je
kontrola vnitøních obvodù záleitostí konstruktéra integrovaného obvodu. U moderních architektur je na nì pamatováno.
Velmi èastým kontrolním obvodem je diagnostický èasovaè WDT (ang. WatchDog Timer). Jedná se o znovuspustitelný (ang. retriggerable) monostabilní klopný obvod nebo jeho funkèní ekvivalent, který je programovì spoutìn. Do programu
jsou vloeny instrukce pro jeho sputìní tak èasto, aby se stále udroval v doèasném stavu. Pøi porue ve vykonávání programu lze s velkou pravdìpodobností
oèekávat, e dojde k výpadku ve spoutìní WDT a obvod se pøeklopí zpìt
do stabilního stavu. Tím je generováno hláení o porue. Existují zásadnì dvì
verze tohoto obvodu: asynchronní a synchronní  viz obr. 5.16. Asynchronní
verze na obr. 5.16a je zaloena na analogovém principu, kdy kondenzátor je nabíjen ze zdroje proudu a pøi dosaení jistého napìtí (tj. po jistém èase) se pøeklopí
komparátor. Spínacím tranzistorem je kondenzátor èas od èasu vybit a tudí napìtí na nìm pøi dostateèné èastém vybíjení nikdy komparátor nepøeklopí. Pøi nu-
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lování poèítaèe se vybije kondenzátor a výstup se uvede do neaktivního stavu,
take pøi nábìhu programu je dostatek èasu na první obsluhu WDT. Obvod vyaduje kondenzátor o velké kapacitì, kterou nelze realizovat v integrované technologii. Tento WDT je tedy vdy koncipován jako vnìjí obvod.
Synchronní verze WDT  viz obr. 5.16b  vyuívá oscilátor a za ním následující èítaè se vstupem nulování. Pokud èítaè poèítá nahoru a je dostateènì èasto
programovì nulován, nedopoèítá nikdy do své plné kapacity. Pokud dojde k chybì v provádìní programu a ten neobsluhuje WDT dostateènì èasto, dojde k pøenosu z nejvyího bitu èítaèe a je tak signalizována porucha. Jako u asynchronní
verze, i zde je bìhem nulování poèítaèe WDT blokován a jeho èítaè je vynulován.
Tento typ WDT mùe být souèástí jak vnìjích obvodù (napø. kontrolních obvodù
napájení), tak mùe být i uvnitø procesoru èi jednoèipového mikropoèítaèe. Pokud je uvnitø, nemá svùj oscilátor a vyuívá hodinové impulzy procesoru. V tomto
uspoøádání vak nelze rozpoznat selhání zdroje hodinových impulzù  èítaè toti
pøestane èítat a pak nikdy nedojde k pøenosu. Proto pøi umístìní WDT uvnitø jsou
diagnostické obvody doplnìny jetì o kontrolní obvod oscilátoru. Jeho výstup
je logicky seèten s výstupem WDT.
a)
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Diagnostický èasovaè: a) asynchronní verze; b) synchronní verze

Výstupem WDT je zpravidla generován nulovací impulz poèítaèe a tím mùe
být celý program nastartován znova od zaèátku. Toto øeení není ideální, nebo
pøi trvalé porue v pamìti programu dojde k zásahu WDT znova (periodicky), co
musí být u zaøízení s vyími nároky na spolehlivost vylouèeno. U vyspìlejích
architektur jednoèipových mikropoèítaèù je proto aktivita kadého zdroje nulova-

64

JIØÍ PINKER

A

cího signálu identifikována, a to zápisem do pøísluného bitu v jednom ze stavových registrù procesoru, nebo je patøiènì modifikována poèáteèní adresa programu  typicky existuje nìkolik reset-vektorù. Pøi nábìhu se pak program vìtví
a v pøípadì nulování od WDT lze provést jinou akci, ne pøi normálním nábìhu.
Pokud je WDT ve vnìjích obvodech, nemusí jeho výstup zpùsobit nulování, nýbr mùe být zaveden do speciálních havarijních obvodù.
Ke spoutìní WDT ve vnìjích obvodech lze vyuít jeden bit jedné výstupní
brány, nebo mùe být adresován prostøednictvím adresového dekodéru na vnìjích sbìrnicích. Pokud je uvnitø jednoèipového mikropoèítaèe, zachází se s ním
jako s registrem, který má svoji adresu v prostoru periferních obvodù  jen zápis
do nìj je zámìrnì zkomplikován, aby se sníila pravdìpodobnost jeho faleného
spoutìní pøi bloudìní programu v porue. Zpravidla je do registru WDT nutné
zapsat pøedepsané èíslo, nebo se musí zápis bezprostøednì po sobì dvakrát
opakovat, apod.
V programu je nutné rozmístit instrukce s obsluhou WDT tak, aby nebyl pøekroèen jeho nastavený èas (typicky desítky ms). Musí být proto vloeny jak v hlavní
vìtvi programu, tak v podprogramech. Je nutné zváit dobu provádìní programových smyèek (zvlátì pøi iteracích) a eventuálnì vloit obsluhu WDT i do nich.
Pøi ladìní programù je nutné WDT blokovat  to je u jednoèipových mikropoèítaèù moné jedním bitem registru WDT.
Diagnostická úèinnost WDT není absolutní. Mezi výskytem poruchy a vyvoláním zásahu WDT mùe uplynout dosti dlouhá doba, za kterou mùe vadnì fungující poèítaè zpùsobit øadu chybných akcí. Proto jsou vyuívány jetì dalí
kontrolní obvody.
Kontrola správnosti adresy zjiuje, zda omylem nebyla vydána adresa, která nepatøí ádné z existujících jednotek poèítaèe. Na datovou sbìrnici se pak v okamiku ètecího impulzu nepøipojí ádný obvod a data, která jsou ètena, závisí
na impedanèním zakonèení sbìrnice. V kadém pøípadì jsou to data nesprávná,
ale program o tom nemá ádnou informaci. Pokud se jedná o zápis, budou data
ztracena, nebo se nikam nezapsala. Kontrolní obvody jsou zaloeny na zpracování výbìrových signálù z adresového dekodéru (pøípadnì dokonalejích výbìrových obvodù). Jestlie pøi ètecím nebo zápisovém sbìrnicovém cyklu není ádný
výbìrový signál aktivní, zøejmì byla vydána adresa neexistující jednotky a je generováno hláení o porue  viz obr. 5.17.
Kontrola správnosti adresy nepostihuje pøípad, e adresovaná jednotka sice
existuje, ale nepracuje v dùsledku své vnitøní poruchy. Dùleité jednotky proto
mohou být vybaveny svými vnitøními diagnostickými obvody, které na konci sbìrnicového cyklu potvrzují správné provedení operace. Potvrzovací signály z jednotek jsou pøes obvody s otevøenými kolektory pøivedeny na spoleènou potvrzovací
sbìrnici, zavedenou do centrálních kontrolních obvodù. Ty pak kromì kontroly
správnosti adresu jetì kontrolují vèasné potvrzení operace.
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Obr. 5.17

Kontrola správnosti adresy

Jiným pøípadem je kontrola správnosti ètené instrukce, pøesnìji operaèního
kódu. Neexistující kód hlásí dekodér instrukcí, který je vnitøní èástí procesoru.
Mezi chybou pøi ètení dat a pøi ètení instrukce je podstatný rozdíl: zatím co u dat
nelze na poruchu usuzovat z jejich hodnoty (vechna èísla jsou moná), u instrukce
existuje jen omezený poèet operaèních kódù (co je mimo tuto mnoinu, je chybou). Tyto kontrolní obvody musí být zabudovány pøímo v dekodéru instrukcí
a nelze je realizovat dodateènì jako vnìjí jednotku.
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