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28/40VÝVODOVÝ, 8BITOVÝ CMOS MIKROKONTROLÉR
S A/D PØEVODNÍKEM, FLASH PAMÌTÍ PRO PROGRAM
A SRAM/EEPROM PRO DATA
VLASTNOSTI
Velmi výkonný kontrolér s architekturou RISC
 pouze 35 jednoslovných instrukcí;
 vechny instrukce trvají jeden instrukèní cyklus (200 nsec),
mimo instrukcí pro vìtvení programu (2 cykly);
 pracovní rychlost:  DC-20 MHz (CLK  vstup hodinového signálu);
 DC-200 ns (instrukèní cyklus);
 a 8K × 14 bitù programové pamìti FLASH;
 a 368 bytù pamìti RAM pro data;
 a 256 bytù pamìti EEPROM;
 vývody jsou kompatibilní se starími typy PIC16C73/874/876/877;
 a 14 vnitøních nebo vnìjích zdrojù pøeruení (PIC16F87X);
resp. 15 vnitøních nebo vnìjích zdrojù pøeruení (PIC16F87XA);
 8úrovòový STACK (pro návratové adresy pøeruení a podprogramù);
 pøímé, nepøímé a relativní adresování;
 ochrana programového kódu;
 plnì statický návrh.

Speciální vlastnosti mikrokontroléru
 RESET pøi zapnutí napájení (Power-On Reset  POR);
 prodleva pøi zapnutí napájení (Power Up Timer  PWRT),
o kterou je prodlouen RESET a prodleva pro start oscilátoru po zapnutí napájení
(Oscillator Start-up Timer  OST);
 detekce poklesu napájecího napìtí pro RESET (BOR  Brown-out Reset);
 Watchdog Timer (WDT) s vlastním RC oscilátorem na èipu pro zvýení
spolehlivosti funkce;
 ochranné pojistky proti ètení programového kódu;
 instrukce SLEEP pro programové uvedení mikrokontroléru do stavu SLEEP
(úspora napájení);
 volba reimu pouitého oscilátoru pøi programování obvodu;
 programování sériovou, dvouvodièovou linkou a v koncové aplikaci;
 ladìní programu pøímo v obvodovém zapojení (In-Circuit Debugging) pomocí
dvou vývodù;
 nízký pøíkon, vysoká rychlost, technologie CMOS FLASH/EEPROM;
 pouze jednoduché napájení +5 V pøi programování;
 iroký rozsah napájecího napìtí: +2,0 V a +5,5 V;
 proud vývodu 25 mA (ven i dovnitø);
 teplotní rozsahy: COMMERCIAL, INDUSTRIAL a AUTOMOTIVE;
A
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 nízká spotøeba:
< 2 mA pøi 5 V a 4 MHz;
20 µA pøi 3 V a 32 kHz;
< 1 µA typicky ve stavu SLEEP.

Vlastnosti obvodu
 33 I/O vývodù, které mohou být nastaveny jako vstupní/výstupní, nebo
se speciální funkcí:
 CAPTURE vstup, COMPARE výstup, PWM výstup;
 reim CAPTURE má rozliení 16 bitù (200 ns);
 reim COMPARE má rozliení 16 bitù (200 ns);
 reim PWM má rozliení 1 bit a 10 bitù
8bitové rozliení dává s krystalem 20 MHz maximální frekvenci na
výstupu 80 kHz a 10bitové rozliení 20 kHz;
 TMR0: 8bitový èasovaè/èítaè s 8bitovým programovatelným pøeddìlièem;

Tabulka 1.1a

Pøehled vlastností mikrokontrolérù øady PIC16F87X, PIC16F87XA
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 TMR1: 16bitový èasovaè/èítaè
obsah TMR1 mùe být zvyován i ve stavu SLEEP, pokud se pouije vnìjí hodinový signál na vývodu T1CKI (15) nebo krystal na
vývody T1OSI (16) a T1OSO (15). Pouit pro moduly CAPTURE,
COMPARE a PWM;
 TMR2: 8bitový èasovaè/èítaè s 8bitovým registrem (èasová základna pro PWM)
a pøeddìlièem i dìlièem po;
 10bitový A/D pøevodník s 8kanálovým multiplexovaným vstupem
 doba pøevodu se pohybuje v øádu desítek a stovek µs/kanál
(záleí na mnoha faktorech);
 Komparátor a komparátor napìové reference (pouze PIC16F87XA)
 Synchronní sériový port (SSP) se dvìma reimy:
 3vodièový SPI;
 I2CTM/ACCESS.bus kompatibilní;
 Sériový komunikaèní kanál (USART/SCI) s moností detekce 9bitové adresy;
 Paralelní SLAVE port (PSP): 8bitová íøka dat, s externími signály RD, WR, CS;
 reim SLEEP.

Tabulka 1.1b

Pøehled hlavních rozdílù vlastností mezi mikrokontroléry
PIC16F87X, PIC16F87XA a PIC16C7X
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TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X

PDIP 40
PDIP 28

PLCC 44

QFP 44
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TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87XA

PDIP 40

PDIP 28

PLCC 44

QFN 28

A
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QFN 44

TQFP 44
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1

Základní popis

Tato kniha obsahuje popis funkcí a vlastností øady mikrokontrolérù, které umoòují
ukládat data do pamìti EEPROM nebo RAM a program do pamìti FLASH, od firmy
Microchip. Konkrétnì typù PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876 a PIC16F877. Obsah
není zamýlen jako náhrada katalogových údajù, i kdy je zde obsaen podrobný popis
vech funkcí a vlastností uvedených mikrokontrolérù. Podrobné katalogové údaje a popis jednotlivých obvodù je moné získat na adrese www.microchip.com a je vhodné
parametry obvodu s originálním textem zkontrolovat. Ve jsem sice nìkolikrát kontroloval, ale pøeklep nebo chybu v parametrech je velice snadné pøehlédnout v takto rozsáhlém
textu a daném mnoství parametrù.
Obvody PIC16F873 a PIC16F876 jsou ve 28vývodových pouzdrech a typy PIC16F874
a PIC16F877 v pouzdrech se 40 vývody DIP nebo 44 vývody PLCC (QFP).
Obvody PIC16F873/874/876/877 mají a 256 bytù pamìti EEPROM, 368 bytù v RAM
a pro program pamì FLASH o velikosti a 8K × 14 bitù. Max. 33 vývodù je moné
definovat jako vstupní, výstupní nebo se speciální funkcí jako PWM (výstup), COMPARE
(výstup), CAPTURE (vstup). Dále obsahuje sériové porty, 1 paralelní podøízený (SLAVE)
mikroprocesorový port a modul 8kanálového A/D pøevodníku. Novìjí typy se suffixem A (tj. PIC16F87XA) mají navíc komparátor a komparátor vnitøní napìové reference.
Typy PIC16F874/877(A) obsahují paralelní port. Synchronní sériový port mùe být
konfigurován jako 3vodièový sériový kanál (Serial Peripheral Interface  SPI), nebo
dvouvodièová sbìrnice (Inter-Integrated Circuit  I2CTM). Univerzální sériový synchronní/asynchronní port (SPI) mùe být konfigurován jako synchronní nebo asynchronní.
Modul A/D pøevodníku s rozliením 8bitù je pøizpùsoben pro aplikace poadující nízkou
cenu analogového pøipojení a pøevodu. Napø.: øízení teploty, mìøení tlaku atd.
Vysoce spolehlivý èasovaè WATCHDOG s vlastním RC oscilátorem na èipu je ochranou proti chybám ve smyèkách programu (jen proti nìkterým).
Vechny mikrokontroléry PIC vyuívají architektury RISC. Obvody PIC16F873/874/
/876/877(A) mají 8úrovòový STACK a celkem 14 (15) vnitøních a vnìjích zdrojù pøeruení. Instrukèní a datové sbìrnice jsou oddìleny. Mimo instrukcí pro vìtvení programu
jsou vechny instrukce, díky dvouúrovòovému ètení instrukcí, provádìny v jediném
instrukèním cyklu. Vyuitelné jsou vechny instrukce (35). Vylepením je pøidání velkého mnoství registrù, s nimi se dosahuje zvýení výkonu. Tyto obvody jsou vývodovì
kompatibilní se starí øadou PIC16C73/874, ale ne ve vech pøípadech i programovì.
Obsahují toti navíc EEPROM, programovou pamì typu FLASH a hlavnì vylepené
programování komunikaèních portù. Dále jetì funkci detekce nízkého napájecího
napìtí.
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Jednotlivé moduly mikrokontroléru, jako A/D pøevodník, komunikaèní porty (paralelní,
sériové), sbìrnice Inter-Integrated Circuit  I2CTM a mnoho dalích, zmenují poèet nutných vnìjích souèástek, co sniuje cenu, zvyuje spolehlivost a sniuje výkonovou
spotøebu. Také monost, pøi programování obvodu, volit mezi ètyømi typy oscilátoru pøedstavuje jednoduché a levné øeení, které zjednoduuje návrh zapojení a poèet vnìjích
souèástek. Oscilátor LP je pøipraven, pokud je dùleitá nízká spotøeba a není nutná
vysoká frekvence systémového oscilátoru  nezáleí pøíli na rychlosti. Oscilátor XT je
pro standardní krystal a HS je pro velmi rychlý krystal, a 20 MHz. Stav SLEEP, do
kterého je moné obvod uvést instrukcí v programu, nabízí prodlouení ivotnosti zdroje. Uivatel mùe kontrolér vzbudit ze stavu SLEEP pomocí nìkolika vnìjích a vnitøních
pøeruení, nebo signálem RESET na vývodu 1-MCLR/UPP/THV.
Obvody PIC16F873/874/876/877(A) je moné dokonale pøizpùsobit aplikacím od øízení motorù a po mìøení senzorù, obsluhu klávesnice, nebo telefonních automatù.
Pouitá technologie FLASH umoòuje prunou tvorbu zákaznických programù. Malé
rozmìry pouzdra a tím potøeba prostoru na desce ploného spoje je umoòuje pouít
i v aplikacích s omezeným prostorem. Nízká cena, nízká spotøeba, vysoký výkon a snadné
pøizpùsobení I/O vývodù dìlají obvody PIC16F8T3/874/876/877 velmi mnohostrannými.
Následující bloková schémata ukazují obvody PIC16F873/876 na obrázku 1.1
a PIC16F874/877 na obrázku 1.2 a dále PIC16F873A/876A na obrázku 1.3
a PIC16F874A/877A na obrázku 1.4.

1.1

TYPOVÁ SLUÈITELNOST

Uivatelé seznámení s instrukèní sadou typù PIC16C5X nebo jetì lépe s instrukèní
sadou a vlastnostmi øady obvodù PIC16C71/873/874, okamitì ocení vylepení vlastností u tìchto typù. Programový kód vytvoøený pro pøedchozí øady mikrokontrolérù, mùe
být (s minimálními zmìnami a tedy jednodue) aplikován pro celou øadu mikrokontrolérù
PIC16F87X(A).

1.2

VÝVOJOVÉ PROSTØEDKY

Pro první seznámení (ale nejen pro tento úèel) je vhodné stáhnout si z internetové
adresy www.microchip.com vývojové prostøedí MPLAB (asi 30 MB). Pøípadnì úplné základní informace na adrese www.asix.cz. Toto vývojové prostøedí obsahuje pomìrnì sluný
textový editor pro psaní instrukcí programu a integrovaný simulátor s moností nastavení
mnoha obvodových parametrù. Také spolupracuje s programátorem a In-Circuit Debugger,
které je moné objednat.

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, je v celé knize pod oznaèením RESET mylen typ
Resetu POR, tj. Power-On Reset. Inicializaèní hodnoty registrù po tomto Resetu jsou
uvedeny v pøíloze v Tabulce P2.4.
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Obrázek 1.1

A

Blokové schéma PIC16F873/876
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