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8.0

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI CPU

Na rozdíl od ostatních procesorù se mikrokontrolér vyznaèuje speciálními obvody
pro aplikace v reálném èase. Øada mikrokontrolérù PIC12C5XX má vlastnosti, které
maximalizují spolehlivost systému, minimalizují cenu tím, e eliminují potøebu externích
souèástek, mají reimy s nízkým odbìrem a umoòují ochranu programu.
Tyto vlastnosti jsou:
 Volba typu oscilátoru.
 Reset:
 reset pøi nábìhu napájení (Power-On Reset  POR),
 delí prodleva pøi resetu (Device Reset Timer  DRT),
 probuzení z reimu SLEEP po zmìnì na pinech.
 Èasovaè Watchdog (WDT).
 SLEEP.
 Ochrana programu (code protection).
 Identifikaèní kód (ID).
 Programování na osazené desce (In-circuit Serial Programming).
PIC12C5XX má èasovaè Watchdog, který mùe být dizaktivován pouze pomocí konfiguraèního bitu WDTE. Pro zvýení spolehlivosti pracuje se svým vlastním
oscilátorem RC. Je-li pouit oscilátor XT nebo LP, vdy se uplatòuje zpodìní nominálnì 18 ms generované èasovaèem DRT (Device Reset Timer), který drí èip v resetu,
dokud se neustálí krystalový oscilátor. Pokud se pouívá INTRC nebo EXTRC, je zpodìní 18 ms pouze po nábìhu napájení VDD. S tímto interním èasovaèem nevyaduje
vìtina aplikací ádné externí resetovací obvody.
Reim SLEEP je navren pro velmi malý proudový odbìr. Uivatelské probuzení je
moné buï na základì zmìny na vstupních pinech nebo po pøeteèení èasovaèe Watchdog. K dispozici je i nìkolik typù oscilátoru podle poadavkù aplikace, vèetnì interního
oscilátoru 4 MHz.
Oscilátor EXTRC sniuje cenu systému, krystal LP etøí odbìr. K výbìru rùzných
funkcí se pouívají konfiguraèní bity.

8.1

KONFIGURAÈNÍ BITY

Konfiguraèní slovo PIC12C5XX se skládá z 12 bitù. Naprogramováním konfiguraèních bitù se volí konfigurace souèástky. Dva bity slouí pro výbìr typu oscilátoru, jeden
bit slouí k aktivaci èasovaèe Watchdog a jeden k aktivaci 0&/5 .
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Obr. 8.1

Konfiguraèní slovo PIC12C5XX

Registr: CONFIG
Adresa(1): FFFh
bit 11-5: neimplementováno
bit 4: MCLRE: bit povolení 0&/5
1 = pin 0&/5 aktivován,
0 = 0&/5 internì pøipojen na VDD.
bit 3: CP: bit ochrany programu (code protection)
1 = ochrana neaktivována,
0 = ochrana aktivována.
bit 2: WDTE: bit povolující èinnost èasovaèe Watchdog
1 = WDT aktivován,
0 = WDT dizaktivován.
bit 1-0:FOSC1:FOSC0: volba typu oscilátoru
11 = EXTRC  externí oscilátor RC,
10 = INTRC  interní oscilátor RC,
01 = oscilátor XT,
00 = oscilátor LP.
Poznámka 1: Pøístup ke konfiguraènímu slovu viz programové specifikace PIC12C5XX. (PIC12C5XX
Programming Specifications). Tento registr není pøi normální funkci uivatelsky adresovatelný.

8.2

KONFIGURACE OSCILÁTORU

8.2.1

Typy oscilátoru

PIC12C5XX mùe pracovat ve ètyøech reimech oscilátoru. Uivatel mùe naprogramovat dva konfiguraèní bity (FOSC1:FOSC0) pro výbìr jednoho ze ètyø reimù:
 LP:
krystal s nízkou spotøebou.
 XT:
krystal/rezonátor.
 INTRC: interní oscilátor 4 MHz.
 EXTRC: externí odpor a kondenzátor.

8.2.2

Krystalový oscilátor/keramický rezonátor

V reimu XT nebo LP se pøipojuje krystal nebo keramický rezonátor na piny GP5/
OSC1/CLKIN a GP4/OSC2 (obr. 8.2). Oscilátor mikrokontroléru PIC12C5XX vyaduje
pouití krystalu s paralelním øezem (parallel cut). Pøi pouití krystalu se sériovým øezem
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mùe být výsledný kmitoèet mimo specifikace výrobce krystalu. V reimech XT nebo LP
mùe být souèástka øízena externími hodinami pøipojenými na pin GP5/ OSC1/CLKIN
(obr. 8.3).

Obr. 8.2

Krystal nebo keramický rezonátor (konfigurace oscilátoru XT nebo LP)

Poznámka 1: Viz tabulku pro doporuèené hodnoty kapacit C1 a C2.
Poznámka 2: Pro krystaly s øezem AT mùe být poadován sériový odpor (RS).
Poznámka 3: Pøibliná hodnota RF = 10 MW.

Obr. 8.3

Externí hodinový vstup (konfigurace oscilátoru XT nebo LP)

Tab. 8.1

Volba kapacity u keramického kondenzátoru  PIC12C5XX
7\S
)UHNYHQFH .DSDFLWD& .DSDFLWD&
RVFLOiWRUX
;7
0+]
S)
S)

Tyto hodnoty jsou pouze orientaèní. Protoe rùzné oscilátory mají rùzné charakteristiky, mìl by uivatel
pro pøesnou volbu externích souèástek konzultovat výrobce rezonátoru.

Tab. 8.2

Volba kapacit pro krystalový oscilátor  PIC12C5XX
7\S
RVFLOiWRUX
/3
;7

)UHNYHQFH .DSDFLWD& .DSDFLWD&
N+]  
N+]
0+]
0+]

S)
±S)
S)
S)

S)
±S)
S)
S)

Poznámka 1: Pro VDD > 4,5 V se doporuèuje C1 = C2 » 30 pF.
Tyto hodnoty jsou pouze orientaèní. Aby se zabránilo pøebuzení krystalu, mùe být u krystalù náchylných
na pøebuzení vyadován odpor Rs. Protoe rùzné krystaly mají rùzné charakteristiky, mìl by uivatel pro
pøesnou volbu externích souèástek konzultovat výrobce krystalu.

A

MIKROKONTROLÉRY PIC12C5XX

47

8.2.3

Zapojení externího krystalového oscilátoru

Pouit mùe být jak oscilátor v jednom pouzdøe, tak i jednoduchý oscilátorový obvod
sloený z hradel TTL. Zapouzdøené oscilátory poskytují irí operaèní rozsah a lepí
stabilitu. Správnì funguje i dobøe navrený krystalový oscilátor z hradly TTL. Mohou být
pouity dva typy obvodu krystalového oscilátoru: s paralelní nebo sériovou rezonancí.
Obr. 8.4 znázoròuje implementaci oscilátoru s paralelní rezonancí. Zapojení je navreno pro základní kmitoèet krystalu. Invertor 74AS04 posouvá fázi o 180 °, co vyaduje
paralelní oscilátor. Odpor 4,7 kW je pro zabezpeèení stability pomocí záporné zpìtné
vazby. Potenciometrem 10 kW se udruje 74AS04 v lineární oblasti. Toto zapojení mùe
být pouito pro návrh externího oscilátoru.

Obr. 8.4

Zapojení krystalového oscilátoru s paralelní rezonancí

Obr. 8.5 znázoròuje obvod oscilátoru se sériovou rezonancí. I toto zapojení je navreno pro základní kmitoèet krystalu. Invertor posouvá v obvodu oscilátoru se sériovou
rezonancí fázi o 180 °. Odpor 330 W vytváøí zápornou zpìtnou vazbu, aby invertory
pracovaly v lineární oblasti.

Obr. 8.5
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8.2.4

Externí oscilátor RC

Pro aplikace nenároèné na èasování pøedstavuje volba RC dalí úsporu nákladù.
Kmitoèet oscilátoru RC závisí na napájecím napìtí, na hodnotì odporu (Rext) a kapacity (Cext) a na teplotì. Navíc kmitoèet oscilátoru se mìní kus od kusu vlivem bìného
rozptylu parametrù pøi výrobì. Na kmitoètu oscilátoru, zejména pro nízké hodnoty Cext,
má vliv i kapacita pøívodu, závislá na typu pouzdra. Uivatel má vzít v úvahu i rozptyl
hodnot daný tolerancí pouitých souèástek R a C.
Obr. 8.6 znázoròuje, jak se pøipojuje kombinace R/C k PIC12C5XX. Pro hodnoty
Rext nií ne 2,2 kW mùe být oscilátor nestabilní, nebo se mùe úplnì zastavit. Pro
velmi vysoké hodnoty Rext (napø. 1 MW) se oscilátor stává citlivým na um, vlhkost
a svody. Tedy doporuèené hodnoty Rext jsou 3 kW a 100 kW.
Aèkoli oscilátor pracuje i bez externího kondenzátoru (Cext = 0 pF), kvùli umu
a pro lepí stabilitu se doporuèuje pouít kapacitu vyí ne 20 pF. Bez externího
kondenzátoru, nebo s malou hodnotou jeho kapacity se mùe kmitoèet oscilátoru výraznì mìnit vlivem externích kapacit, jako napø. kapacity pøívodu na ploném spoji
nebo kapacitì pinù.
Kapitola Elektrické specifikace popisuje, jak se kmitoèet RC mìní kus od kusu vlivem bìného rozptylu parametrù pøi výrobì. Zmìny jsou vìtí pro vìtí hodnoty R
(protoe svodové zmìny více ovlivòují kmitoèet u vìtích hodnot R) a pro mení hodnoty C (nebo zmìna vstupní kapacity více ovlivòuje kmitoèet RC).
V kapitole Elektrické specifikace jsou popsány i zmìny kmitoètu oscilátoru v závislosti na VDD pro dané hodnoty Rext/Cext a zmìny kmitoètu vlivem teploty pro dané R, C
a VDD.

Obr. 8.6

Reim externího oscilátoru RC

8.2.5

Interní oscilátor RC 4 MHz

Interní oscilátor RC poskytuje pro systémové hodiny pevný kmitoèet nominálnì
4 MHz pøi VDD = 5 V a 25 °C. Závislost na napìtí a teplotì viz kapitolu Elektrické
specifikace.
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Na nejvyí adrese v pamìti programu je naprogramována instrukce kalibrace, která
obsahuje kalibraèní hodnotu pro interní oscilátor RC. Tato hodnota nemá nikdy ochranu
proti ètení (code protect), nezávisle na nastavení pojistky CP. Tato hodnota je naprogramována jako instrukce MOVLW XX, kde XX je kalibraèní hodnota, a je umístìna na
pozici resetovacího vektoru. Po resetu tedy bude registr W naplnìn kalibraèní hodnotou, a pak PC pøeroluje na uivatelskou oblast programu od adresy 0x000. Uivatel tak
mùe kalibraci vyuít zapsáním kalibraèní hodnoty do registru OSCCAL (05h), nebo
tuto monost ignorovat.
Pokud je do registru OSCCAL zapsána kalibraèní hodnota, bude zpøesnìn interní
oscilátor (sníena závislost na rozptylu parametrù vlivem výroby).
Poznámka:

Je nutné vzít v úvahu, e smazáním souèástky se smae i pøedprogramovaná
hodnota kalibrace interního oscilátoru. Kalibraèní hodnota musí být pøed mazáním
vyètena, aby mohla být pozdìji znovu naprogramována.

U PIC12C508A, PIC12C509A, PIC12CE518 a PIC12CE519 jsou bity <7:2>
(CAL5-CAL0) pouity pro kalibraci. Nastavením CAL5-0 od 000000 do 111111 se zvyuje hodinový kmitoèet. Bity 1 a 0 registru OSCCAL nejsou implementovány, a pro
kompatibilitu s budoucími typy souèástek by mìly být programovány jako 00.
U PIC12C508 a PIC12C509 jsou pouity horní 4 bity. Zápisem vyí hodnoty se
zvyuje hodinový kmitoèet.

8.3

RESET

Rozliuje se nìkolik druhù resetu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Reset po nábìhu napájení (POR  power on reset).
Reset 0&/5 bìhem normální funkce.
Reset 0&/5 bìhem SLEEP.
Pøeteèení WDT bìhem normální funkce.
Pøeteèení WDT bìhem SLEEP.
Probuzení ze SLEEP vlivem zmìny na pinech.

Nìkteré registry se v ádném pøípadì neresetují; po POR mají neznámou hodnotu
a po ostatních druzích resetu se nemìní. Vìtina ostatních registrù je nastavena do
definovaného stavu (stavu reset) po resetech POR, 0&/5, WDT a po probuzení po
zmìnì na pinech bìhem normální funkce. Nejsou ovlivnìny resetem WDT bìhem SLEEP
ani resetem 0&/5 bìhem SLEEP, protoe tyto typy resetu jsou povaovány za obnovení normální èinnosti. Výjimkou jsou bity 72, 3' a GPWUF, které jsou nastavovány
nebo nulovány rùzným zpùsobem v závislosti na podmínkách resetu. Tyto bity se pouívají v programu pro rozliení typu resetu. Stav vech registrù po resetu viz tab. 8.3.
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