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3.4

Návrh systému

Celý postup návrhu systému si ukáeme na príklade.
Popis chovania systému
Najprv podrobne definujeme systém, ktorý hodláme realizova.
Popíeme presne èo majú vstupy a výstupy vykonáva.
Navrhneme systém, ktorý má na vstupe tyri tlaèidlá a na výstupe
tyri nízkopríkonové LED.
Pri stlaèení tlaèidla bude na vstupe úroveò L. LED sa rozsvieti, ak bude
na výstupe úroveò L.
Systém je riadený mikrokontrolérom PIC16F84(A) s RC oscilátorom
s kmitoètom generátora hodín 4 MHz a bude napájaný 5 V.
Ak stlaèíme tlaèidlo, rozsvieti sa prísluná LED. LED teda budú indikova stlaèenie tlaèidiel (LED0 stlaèenie tlaèidla Tl0, LED1 stlaèenie
tlaèidla Tl1 atï.).
Návrh zapojenia systému
Pod¾a zadania navrhneme konkrétne zapojenie systému vrátane
hodnôt súèiastok.
Pretoe mikrokontrolér vie na vstupoch èíta len logické úrovne, je
potrebné obvody navrhnú tak, aby mu udalos, ktorú má èíta, bola
podaná vo forme logických úrovní (napríklad stlaèené tlaèidlo je indikované logickou nulou, ak nie je tlaèidlo stlaèené, bude na vstupe
logická jednotka). To isté platí aj pre výstupy mikrokontroléra (napríklad LED svieti, ak je na výstupe logická nula, a nesvieti, ak je výstup
v logickej jednotke).
Nepouité I/O piny buï zapojíme cez odpor k Vss, alebo k Vdd,
a nastavíme ich ako vstupy, alebo ich necháme nezapojené a musíme
ich programom nastavi ako výstupy.
Je to preto, aby cez tieto piny nemohli prenika do mikrokontroléra
ruivé signály zvonku, a tým spôsobi jeho nesprávnu funkciu.
Navrhneme schému zapojenia, vrátane pouitých súèiastok, spoèítame hodnoty odporov a kde je potrebné i kondenzátorov.
Pod¾a vypoèítaných hodnôt zvolíme hodnoty z rady vyrábaných
hodnôt a tieto potom zapíeme do navrhnutej schémy.
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Nepouité I/O piny ponecháme nezapojené a programom ich nastavíme ako výstupy.
Realizujeme zapojenie na kontaktnom poli.
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Ako sa hovorí: Dvakrát meraj a raz re. Nie je od veci si ete overi
funkciu navrhnutého systému bez prítomnosti mikrokontroléra. To platí
dvojnásobne pre výstupy, napájanie mikrokontroléra a pripojenie vstupu MCLR.
Funkciu výstupov overíme nasledovne:
Bez osadeného mikrokontroléra skontrolujeme, èi nebudú naozaj
k nièomu omylom pripojené nepouité a nepripojené vývody nastavené
ako výstupy mikrokontroléra, èi privádzame Vdd a Vss na správne piny
a èi je skutoène vstup MCLR pripojený na Vdd.
Potom pripojíme napájacie napätie.
Odpor 100 W pripojíme k Vdd. Jeho druhým koncom sa dotýkame
výstupov (prísluných vývodov v pätici pre mikrokontrolér). Tak overujeme chovanie sa výstupov v úrovni H. Potom pripojíme odpor 27 W k
Vss a opä sa dotýkame výstupov. Overíme ich èinnos v úrovni L. Namiesto odporu môeme poui drôt.
Tým overíme funkciu výstupov, akoby ich riadil mikrokontrolér
(v naom prípade pripojením k Vdd prísluná LED nesvieti, pri pripojení k Vss sa musí rozsvieti).

Obr.3.8
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Podrobná analýza chovania systému
Teraz nastáva podrobná analýza chovania systému. Je potrebné navrhnú
èinnos programu tak, aby systém vykonával vetko, èo od neho poadujeme. Musíme dôkladne premyslie èinnos programu. Pretoe mikrokontrolér
vykonáva jednu intrukciu po druhej, musíme vetko popísa tak, aby sme
oetrili vetky stavy vstupov, ktoré môu nasta, vrátane tých, ktoré môu
vznika z dôvodov ruivých vplyvov, alebo z dôvodu vlastností súèiastok
(napríklad zakmitávanie kontaktov tlaèidiel a podobne).
Mikrokontrolér po zapnutí napájania má automaticky nastavený èítaè
programu PC-program counter (prst, ktorý ukazuje na intrukciu, ktorá
sa má vykona) na adresu 000 pamäte programu.

5

Preèíta intrukciu na adrese 000 a inkrementuje èítaè programu (zvýi
ho o jedna  posunie prst na nasledujúcu intrukciu, teda na adresu
001). Vykoná preèítanú intrukciu z adresy 000. Po jej vykonaní preèíta
intrukciu z adresy, kam ukazuje PC (v naom prípade z adresy 001),
inkrementuje PC (PC teraz ukazuje na adresu 002) a vykoná intrukciu
z adresy 001. Tak pokraèuje stále.
UPOZORNENIE:

PC vdy pri vykonávaní intrukcie ukazuje na nasledujúcu intrukciu
(na adresu intrukcie nasledujúcu za intrukciou práve vykonávanou).
Ako si najlepie a najnázornejie popísa èinnos nami navrhovaného systému?
Najlepie je poui vývojový diagram. Ide o spojenie grafického vyjadrenia s popisom èinnosti. Je tu dobre vidie, èo bude mikrokontrolér
vykonáva krok za krokom.
Najskôr si vytvoríme vývojový diagram chovania celého systému,
aby bolo na prvý poh¾ad jasné, èo a kedy bude systém vykonáva.
Program po zapnutí napájania mikrokontroléra musí najskôr nastavi
jeho vstupy a výstupy. Musí mikrokontrolér nakonfigurova.
Pretoe nevieme, ako budú nastavené registre výstupov a poadujeme, aby LED po zapnutí mikrokontroléra nesvietili, musíme teda výstupy
RB3/0 nastavi do H.
Nepouité I/O piny nastavíme ako výstupy.
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Potom mikrokontrolér zistí, v akom stave sú tlaèidlá. Pod¾a toho rozsvieti LED tlaèidiel, ktoré sú stlaèené a zhasne LED tlaèidiel, ktoré stlaèené
nie sú.
Poznámka: I keï môu kontakty tlaèidiel odskakova a mikrokontrolér vykonáva pri kmitoète generátora hodín 4 MHz jeden milión
intrukcií za sekundu (kmitoèet generátora hodín delený 4 je doba
vykonávania väèiny intrukcií), budú LED indikova i tieto odskoky. Vzh¾adom k zotrvaènosti oka a k tomu, e odskoky môu trva
radovo 10 ms (za túto dobu mikrokontrolér vykoná desiatky tisíc
intrukcií), bude zablikanie indikaèných LED okom nepostrehnute¾né, a nie je preto potrebné sa nimi v naom prípade zaobera.
Teraz si u vytvoríme vývojový diagram chovania systému presne
pod¾a náho popisu. Zatia¾ sa nebudeme zamý¾a nad tým, ako tú,
èi onú èinnos bude vykonáva mikrokontrolér. Ide o popis chovania
systému ako takého.

Obr. 3.9

Vývojový diagram chovania celého systému

Teraz pod¾a potreby podrobnejie rozkreslíme jednotlivé bloky vývojového diagramu chovania celého systému tak, aby sme boli schopní
pomocou intrukcií mikrokontroléra potrebné èinnosti realizova.
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Kadý mikrokontrolér vie vykonáva urèité intrukcie. Vetky intrukcie, ktoré vie mikrokontrolér vykonáva, sa nazývajú súbor
intrukcií mikrokontroléra alebo tie len intrukèný súbor. Pomocou týchto intrukcií musíme realizova èinnos, ktorú chceme, aby
systém vykonával.
Poznámka: Je to, ako by bol èlovek, ktorý vie dokonale, presne a rýchlo
vykonáva len nejaké èinnosti a rozumie, keï mu povieme, aby tú èi
onú èinnos vykonal. Ak potrebujeme, aby vykonal nejakú zloitú
prácu, musíme mu dáva príkazy postupne tak, aby vykonal túto zloitú prácu iba pomocou èinností, ktoré vie vykona.
Mikrokontrolér PIC16F84 má intrukèný súbor zloený z 35 intrukcií.
Vie vykonáva základné aritmetické a logické operácie, nulova a nastavova jednotlivé bity registrov, nulova obsah registrov. Dokáe presúva
(presnejie kopírova) obsah registra, nastavi do registra èíslo, vykonáva rotáciu bitov registra (rotáciu obsahu registra o bit v¾avo/vpravo),
zameni horné tyri bity registra s dolnými tyrmi bitmi a vykonáva skoky
v programe. Vie pracova s podprogramami a preruením programu.
Zo zaèiatku nebudeme potrebova pouíva vetky jeho intrukcie. Dokonca aj keï u budeme písa zloitejie programy, vystaèíme spravidla s
mením poètom intrukcií, ne nám ponúka celý intrukèný súbor.
Buïme bez obáv, vetky intrukcie si budeme postupne ukazova
a vysvet¾ova na príkladoch. Tak si ani neuvedomíme, ako sa ich nauèíme.
Nemusíme sa ani intrukcie uèi spamäti. Máme po ruke tabu¾ku intrukcií (kompletná tabu¾ka intrukcií i s ich popisom je súèasou
publikácie [1]) a ich popis. Tabu¾ka intrukcií PIC16F84 pouitých
v tomto dieli uèebnice je jeho súèasou.
Poznámka: Intrukèný súbor je zhodný s mikrokontrolérom PIC16C71
a väèinu intrukcií ovládajú i mikrokontroléry PIC16C5X a ïalie.
Môeme teda s výhodou, po drobných úpravách, pouíva programy
napísané pre PIC16F84 i pri práci s inými mikrokontrolérmi.
Vráme sa teraz k námu príkladu. Pokúsme sa vývojový diagram
chovania systému rozkresli podrobnejie, aby sa dal pod¾a neho napísa program.
Po zapnutí napájania mikrokontroléra je potrebné nastavi nepouité
vývody RA4 a RB7/4 ako výstupy. LED máme pripojené k RB3/0, preto
i tie nastavíme ako výstupy. Tlaèidla sú pripojené k RA3/0, nastavíme ich
ako vstupy.
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