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Prvý diel uèebnice sa zaoberá úplnými základmi programovania. Výuèba prebieha na mikrokontroléri PIC16F84. Postupne sa nauèíme, èo treba k tomu, aby
mikrokontrolér pracoval a mohli sme si k nemu pripoji tie najjednoduchie, ale najèastejie pouívané obvody s tlaèidlami a LED. Vysvetlíme si, ako písa programy vo
vývojovom prostredí MPLAB. Oboznámime sa so základnou skupinou intrukcií tohoto mikrokontroléra. Nauèíme sa ovláda jeho paralelné vstupy/výstupy. Pretoe vetky
mikrokontroléry PIC majú základné funkcie rovnaké, vetko, èo sa tu nauèíme, bude
plati i pre ostatné typy týchto mikrokontrolérov.
Výuèba je vedená na mnostve príkladov a animácií, take je od samého zaèiatku
zaujímavá a bez zbytoène dlhých teoretických úvodov.
Po pretudovaní tohoto dielu budeme schopní sami navrhnú jednoduchý obvod
s mikrokontrolérom (s tlaèidlami a LED), napísa jednoduchý program, ten prenies
do mikrokontroléra a celý systém oivi.
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Èo nájdete na sprievodnom CD
Sprievodné CD vhodne doplòuje uèebnicu. Odporúèame, aby ste spustili automatickú intaláciu, ktorá vám urýchli manipuláciu s CD.
V hlavnom adresári CD nájdete tieto programy:
SETUP.exe  program pre spustenie èeskej/slovenskej verzie.
Modul1.exe  program èeskej verzie.
Modul1sl.exe  program slovenskej verzie.
Program Modul1 spúa MPLAB, jeho intaláciu, simulátor PIC16C54,56 a vysvet¾ujúce animácie.
Intaluj MPLAB naintaluje MPLAB verziu 4.12.12 na poèítaè a na pracovnej
ploche vytvorí adresár PICCVIC. Do tohoto adresára sú automaticky ukladané programy, pokia¾ spúame MPLAB z programu sprevádzajúceho túto uèebnicu.
Ak sa nedá spusti SETUP.EXE, je potrebné skopírova súbory MSVBM50.DLL
a MCI32.OCX do adresára C:\WINDOWS\SYSTEM. Súbory sú na CD v adresári LIB.

Struèný popis jednotlivých adresárov:
ANIMACE  Animácie v èeskom jazyku.
ANIMACESL  Animácie v slovenskom jazyku.
BEN  Off-line verzia www stránok nakladate¾stva BEN  technická literatúra (aktualizované ku koncu augusta 2005), ktorého súèasou je poèítaèová verzia
tlaèeného katalógu  Edièního plánu jaro/léto 2005 a samostatného preh¾adu naej produkcie.
LIB  Adresár so súbormi DLL a OCX pre èinnos programov uèebnice.
MPLAB  MPLAB vo verzii 4.12.12
Pozn. redakcie: Pretoe sme v redakcii zaznamenali dopyt èitate¾ov po
starom systéme MPLAB, umiestnili sme do zhodného adresára i verziu
MPLAB 3.31.
TOOLS  Prekladaè MPASMWIN v. 2.30.07 assemblera pre mikrokontroléry
PIC, pracujúce pod operaèným systémom Windows.
V podadresári MPASM23 nájdete prekladaè MPASM v. 2.30 assemblera
pre mikrokontroléry PIC, pracujúce pod operaèným systémom MS-DOS.
V podadresári MPSIM52 je simulátor MPSIM v. 5.20 pre mikrokontoroléry PIC, pracujúce pod operaèným systémom MS-DOS.
ZDROJ  Zdrojové súbory príkladov v assemblera (*.ASM).
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Úvod
Mikrokontroléry zaujímajú nesmierne dôleité miesto v moderných elektronických systémoch. Pouitie mikrokontrolérov ve¾mi zjednoduuje tieto systémy a zvyuje ich schopnosti.
Dá sa bez preháòania poveda, e návrh a realizácia elektronických systémov s pouitím
mikrokontrolérov patrí medzi základné znalosti a schopnosti súèasných elektronikov.
Uèebnica je písaná tak, e umoòuje ve¾mi efektívny spôsob samotúdia. Vyaduje
len najzákladnejie znalosti elektroniky a základnú uívate¾skú znalos práce s poèítaèom. Uèebnicu je moné s výhodou vyuíva i v prezenènej výuèbe.
Výuèba je vedená na osembitových mikrokontroléroch PIC firmy Microchip, pretoe sú z h¾adiska výuèby najvhodnejie. Ve¾a profesionálnych systémov tieto
mikrokontroléry bohato vyuíva. Patria medzi najvýkonnejie osembitové mikrokontroléry. Sú vyrábané od najjednoduchích typov a po typy bohato vybavené
integrovanými perifériami.
Súèasou kadého dielu uèebnice je sprievodné CD, kde sa nachádzajú vysvet¾ujúce programy a animácie. Preberané uèivo je vysvet¾ované na ve¾kom mnostve
praktických príkladov. Toto vetko umoní ¾ahké pochopenie preberanej látky. Je tu
tie miesto pre vlastné poznámky.
Jednotlivé uèebnice na seba premyslene naväzujú. Postupne sa nauèíme navrhova systémy s mikrokontrolérmi od najjednoduchích a po zloité inteligentné systémy s viacerými
mikrokontrolérmi, ktoré spolu navzájom komunikujú, vrátane ich komunikácie s PC.
Ku kadému dielu sa dá u autora objedna a zakúpi kompletné vybavenie pre výuèbu a ¾ahkú realizáciu praktických úloh. Vybavenie pre jednotlivé diely postupne vytvorí
ucelený súbor prostriedkov pre realizáciu i zloitých systémov.
Tento diel uèebnice nás nauèí pouíva mikrokontrolér, jeho paralelné vstupy/výstupy, základnú skupinu intrukcií a základné zásady písania programov v assembleri
s vyuitím MPLABu.
***
V druhom dieli, ktorý na tento bude naväzova, sa postupne zoznámime s ïalími
intrukciami mikrokontroléra, so základnou èinnosou programov pre èakacie sluèky,
zoznámime sa s èítaèom/èasovaèom a dátovou EEPROM, ktoré sú implementované
v mikrokontroléri PIC16F84. Nauèíme sa simuláciu programov, ktorá ve¾mi u¾ahèí vyh¾adávanie chýb v zloitejích programoch. Je tu vysvetlená technika písania programov
s vyuitím podprogramov. Nauèíme sa písa zloitejie programy.
Ïalie diely uèebnice sa u venujú tvorbe zloitejích systémov (pouitie klávesníc,
expanderov výstupov, rôznych zobrazovacích jednotiek, vyuitie inteligentných obvodov, komunikácie mikrokontrolérov apod.), prevodu u hotových programov pre pouitie
s inými typmi mikrokontrolérov PIC, ako jednoduchími, tak i zloitejími.
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Ako tudova uèebnicu
Najskôr si dobre pretudujeme text, príklady a prezrieme si obrázky a po úlohy,
oznaèené ikonou úlohy.
Ak je ved¾a textu umiestená ikona animácia, je pod òou èíslo. Spustíme si z CD
program, ktorý má rovnaké èíslo. Program simuluje alebo názorne ukazuje vysvet¾ovanú látku v texte a slúi pre jej lepie pochopenie.
Pokia¾ je ved¾a textu ikona praktické rieenie, pod èíslom, ktoré sa nachádza
pod ikonou, nájdete v prílohe praktických rieení prísluné rieenie vysvet¾ovanej
témy, uitoèné praktické rady a pripomienky.
V texte sú pre ¾ahkú orientáciu a kvôli preh¾adnosti pouité nasledujúce ikony:

Výklad
Upozornenie
Praktické rieenie
Poznámky
Úlohy
Animácia
Rieené príklady
Po dôkladnom pretudovaní preberanej látky pristúpime k rieeniu úloh.
Úlohy sú ako teoretické, tak ve¾mi èasto i praktické. Èinnos programov si vdy
overujeme v konkrétnom zapojení na praktickej aplikácii. V túdiu nepokraèujeme
ïalej, pokia¾ dokonale nepochopíme predchádzajúcu látku.
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