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1. A mikrokontroller rövid bemutatása 
Az alábbi útmutatóban röviden ismertetjük a Microchip cég PIC16F18875 típusú 

mikrokontrollerének a fıbb tulajdonságait [2]. Mivel ez a típus rengeteg perifériát tartalmaz, itt 
csak a laborfeladatokhoz szükséges részek kerülnek ismertetésre. Az 1.1. ábra mutatja a 
mikrokontroller kivezetéseinek elrendezését és a belsı blokkvázlatát. 

 

 

14bites programkód 

8bites adatok 

Perifériák 

 

 

CPU 

 

 
1.1. ábra 

 
A mikrokontroller egy 8 bites aritmetikával rendelkezı módosított Harvard architektúrájú 

áramkör. A mőködtetı programot egy Flash memória tárolja, melynek szervezése: 8192db 14 bites 
szó. Ez a memória kívülrıl nem bıvíthetı. A program változói számára egy 8 bites szervezéső 
memória áll rendelkezésre, amely egy különálló 8 bites buszon kapcsolódik a CPU-hoz. 
Ugyanezen 8 bites belsı buszra csatlakoznak a kontrollerbe épített különbözı periféria áramkörök 
is. A kontroller belsı blokkvázlatát mutatja az 1.1. ábra. Mivel a mikrokontroller összesen 40 
kivezetéssel rendelkezik, ezért nincs mód az összes periféria minden jelének kivezetésére. A 
külvilághoz öt porton (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD és PORTE) keresztül kapcsolódik a 
kontroller. Ezek mindegyike bitenként programozható irányú és üzemmódú. Az egyes perifériák 
jeleit is ezekhez kell rendelni megfelelı regiszterek beállításával. 

 
A CPU mag belsı felépítését mutatja az 1.2. ábra. A CPU központi eleme az aritmetikai egység 

és a közvetlenül hozzá kapcsolódó akkumulátor, melyet W regiszternek (working register) 
neveznek és a továbbiakban W-regiszterként hivatkozunk. Az aritmetikai és logikai mőveletek 
során keletkezı jelzı biteket (flag-eket) a STATUS regiszter tárolja. A RAM és a perifériák 
megcímzése egy 12 címbittel és 8 adatbittel rendelkezı belsı buszon keresztül történik. A hatékony 
címzéshez két különálló index regiszter (FSR0 és FSR1) valamint egy bank kiválasztó regiszter 
(BSR) áll rendelkezésre. Ezek mőködését részletesen a memória szervezés tárgyalásakor 
ismertetjük. 

A mőködtetı program egy 14 bites szóhosszúságú FLASH memóriában tárolódik, ennek 
címzése a programszámláló (PC regiszter) szerint történik a program végrehajtásakor. A 
szubrutinhívó utasítások, megszakítások hatására a PC aktuális értéke egy 16 szintő STACK 



Mérési segédlet a Hardver alapok laborgyakorlataihoz 4 

memóriában kerül eltárolásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a programunk fejlesztésekor 
ügyelnünk kell arra, hogy ne hívjunk ennél több egymásba ágyazott szubrutint. 

A módosított Harvard architektúra miatt lehetıségünk van a programmemória közvetlen 
olvasására is, ilyenkor az FSR0 vagy FSR1 regiszterek szolgálnak a cím tárolására. 

 
 

 

RAM és 
perifériák 

 
1.2. ábra 
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A program memória szervezése 
A mikrokontroller programmemóriája típustól függıen különbözı mérető. A 

laborfoglalkozásokon használt típus 8192 darab 14 bites szó tárolására képes (0000h-1FFFh 
címtartomány). Ebben a memóriában helyezkedik el a mőködtetı program, de tárolhatunk itt a 
program számára konstans értékeket, táblázatokat, stringeket is. A programmemória címzése a 
programszámláló (PC regiszter) szerint történik a program végrehajtásakor. A szubrutinhívó 
utasítások, illetve megszakítások hatására a PC aktuális értéke egy 16 szintő STACK memóriában 
kerül eltárolásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a programunk fejlesztésekor ügyelnünk kell arra, 
hogy lehetıleg ne hívjunk ennél több egymásba ágyazott szubrutint. Bár 15 bites a 
programszámláló, a ténylegesen beépített memória megcímzésére csak az alsó 13 bit szolgál.  

Reset hatására a PC kezdı értéke 0000h. Bármely megszakítás érvényre jutásakor a CPU a 
0004h címre végrehajtott szubrutinhívással folytatja a program végrehajtását.  

A teljes FLASH memóriát 4db 2k szó mérető lapra osztották, mert az utasítások 14 bites gépi 
kódjába nem fér el az összes címbit (csak 11 bit), ezért nagyobb távolságra ugrásnál az ugró 
utasítások használata elıtt a PCLATH regiszterbe be kell tölteni a kívánt memória cím felsı bitjeit. 
A programmemória szervezését mutatja a 1.3. ábra. 
 

 
1.3. ábra 

 



Mérési segédlet a Hardver alapok laborgyakorlataihoz 6 

A RAM és SFR terület szervezése 
A PIC16-os mikrokontroller család úgynevezett memóriába ágyazott I/O kezelést valósít meg, 

ami annyit jelent, hogy ugyanazon címtartományon belül helyezkednek el a perifériákhoz tartozó 
vezérlı regiszterek (SFR) és a programunk számára szabadon használható RAM rekeszek. 
Összesen 12 biten lehet címezni a RAM területet. Mivel a gépi utasításokban (lásd utasítás készlet) 
7 bit szolgál a memória rekeszek kijelölésére, ezért a további (felsı) címbitek úgynevezett 
bankokra osztják az összes címezhetı területet. A bankok kiválasztására szolgál a BSR regiszter. 
Az általunk használt típus összesen öt bankválasztó bitet tartalmaz, így összesen 32 db memória 
bankra lehet hivatkozni. 

Vannak olyan fontos vezérlı regiszterek, amelyek elérése banktól függetlenül szükséges, ezért 
minden bank legelsı 12 regisztere (00h-0Ch) fizikailag ugyanazt a regiszterkészletet teszi 
elérhetıvé. Ezeket a regisztereket Core regisztereknek hívjuk. Az 1.4. ábra mutatja egy memória 
bank szerkezetét. 

Minden bankban a 0Ch-1Fh területen találhatók a különbözı perifériákhoz tartozó SFR 
regiszterek, ezek pontos elrendezését és leírását a mikrokontroller adatlapja [2] tartalmazza. A 20h-
6Fh közötti terület a program számára szabadon használható. Itt lehet tárolni a változókat, 
buffereket. Ügyelnünk kell arra, hogy nem mindegyik bankban található RAM ezen a 
címtartományon, így a változók helyének lefoglalásakor ajánlott az adatlap áttanulmányozása. 

A megszakítási szubrutinok és a gyakran hívott programrészek változói számára is készítettek 
egy 16 bájtos területet (70h-7Fh) a bank legvégén. Ez a 16 bájtos terület bármely bank esetén a 0. 
bankba mutat, így bankváltás nélkül elérhetı függetlenül a BSR regiszter értékétıl. Ez a terület jól 
használható globális változók, illetve megszakítási rutinok tároló területeként is. 

 

 

 
1.4. ábra 
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Memória címzés 
Direkt címzés esetén az utasítás gépi kódjának 7 bitje és a bank kiválasztó regiszter (BSR) alsó 

5 bitje hozza létre az elérendı memória vagy SFR rekesz 12 bites fizikai címét. 
Indirekt címzés esetén a fizikai címet az FSRxH és FSRxL regiszterpár tartalmazza (x=0,1). 

Mivel így lehetıség van összesen 16 bit megadására, ezért lehetıségünk van a teljes adatterület, a 
lineárisan összefüggı RAM terület valamint a teljes programmemória elérésére az 1.5. ábra szerint. 
 

 

 

FSR címtartomány 
 

 
1.5. ábra 
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Fontosabb SFR regiszterek 
A PIC16F18875 mikrokontroller nagyon sok olyan perifériát is tartalmaz, melyekre a 
laborfoglalkozások alkalmával nem lesz szükségünk, ezért ezek ismertetésétıl eltekintünk. Az 
érdeklıdı hallgatóknak javasoljuk a gyári dokumentáció [2] áttanulmányozását. Az összes periféria 
regisztert 32 memória bankba (BANK0…BANK31) osztották szét. A bankok közötti váltást a BSR 
regiszter segítségével vagy indirekt hivatkozás használatával (INDF0, INDF1) lehet kivitelezni. Ez 
utóbbi két regiszter használatához elızıleg az FSR0L-FSR0H illetve az FSR1L-FSR1H 
regiszterekben kell a 12 bites címet beállítani. 
 
A laborfoglalkozások alkalmával használandó regiszterek többsége a BANK0 memóriaterületen 
található. 

 
1.6. ábra 

 
 

Core regiszterek 
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Utasítás készlet 
Az általunk használt mikrokontroller minden gépi utasítása 14 bitet foglal. Az egyes bitek 
csoportosítása az alábbiak szerint alakul. 
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Az alábbi táblázat foglalja össze a mikrokontroller gépi utasításainak mnemonikjait [1]. 
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Hasznos tippek programozáshoz 
 
Az alábbi fejezetben megpróbálunk néhány gyakran elıforduló vezérlési szerkezetet bemutatni a 
késıbbi programozás megkönnyítésére. 

Feltételes elágazás két irányba 
; STATUS alapján ugrás CÍMKE_0-ra, ha Z=1 
 BTFSC STATUS,Z 
 BRA  CIMKE_0 ; ugrás, ha Z=1 
;……………… folytatás, ha Z=0 
vagy 
; STATUS alapján ugrás CÍMKE_1-re, ha Z=0 
 BTFSS STATUS,Z 
 BRA  CIMKE_1 ; ugrás, ha Z=0 
;……………… folytatás, ha Z=1 

Számláló ciklus 
; szubrutin hívás 5x  
 MOVLW D’05’ ; iterációk száma 
 MOVWF CIKL_SZAM 
SZCK: 
 CALL  SZUBRUTIN 
 DECFSZ CIKL_SZAM,F 

 BRA  SZCK  ; visszaugras amíg CIKL_SZAM ≠ 0 

Várakozó ciklus (portbitre) 
; várakozó szubrutin PORTC 4. bitjének 0 értékére 
VAR_0: 
 BTFSC PORTC,4 
 BRA  VAR_0 
 RETURN 

Konstans tábla indexeléssel 
; indexelı szubrutin, INDEX_TABLA [W] értéket adja vissza 
INDEX_TABLA: 
 BRW  
 RETLW D’12’ ; INDEX_TABLA [0] érték = 12 
 RETLW H’22’ ; INDEX_TABLA [1] érték = 34 

………   ; további értékek… 

Összehasonlítás konstanssal 
;  ALARM szubrutin hívása, ha ERTEK>8 
CHECK_ALARM: 
 MOVF  ERTEK,W ; W = ERTEK 
 SUBLW D’08’ ; W = 8-ERTEK 
 BTFSC STATUS,C ; C = 1, ha negatív az eredmény 
 CALL  ALARM ; Hívás, ha C=1 
 RETURN     
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Egy bájt szétszedése két félbájtra 
; W szétszedése BCDL és BCDH regiszterekbe 4-4 bitre 
UNPACK: 
 MOVWF BCDH  ; ideiglenes tárolás 
 ANDLW H’0F’ ; alsó 4 bit maszkolás 
 MOVWF BCDL  ; eredmény eltárolása 
 SWAPF BCDH,W ; Felsı 4 bit alulra 
 ANDLW H’0F’ ; maszkolás 
 MOVWF BCDH  ; eredmény eltárolása 
 RETURN 
 

Szorzás 5-el 
; W szorzása 5-el, eredmény TEMP-be 
MUL5: 
 MOVWF TEMP 
 LSLF  WREG,W ; W = W*2 
 LSLF  WREG,W ; W = (W*2)*2 
 ADDWF TEMP,F ; TEMP = 4W+W = 5W 
 RETURN 
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I/O portok kezelése 

 

A mikrokontroller a külvilággal az I/O portjain keresztül tartja a 
kapcsolatot. A PIC16F18875 mikrokontroller összesen öt darab 
nyolcbites porttal (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE) 
rendelkezik, azonban nem mindegyik portbit került kivezetésre a 
tokozás lábszám korlátai miatt. Alkalmazástól függıen minden 
port bitenként állítható bemenetre, kimenetre vagy analóg 
mőködésőre. Mindegyik porthoz több vezérlıregiszter is tartozik 
(SFR), ahol a kívánt üzemmód beállítható. 
 
 

 
SFR Elnevezés Funkció 
PORTA PORTB PORTC PORTD PORTE Port közvetlen elérése 
LATA LATB LATC LATD LATE Kimeneti adat regiszter  
TRISA TRISB TRISC TRISD TRISE Adat irány kiválasztás 
ANSELA ANSELB ANSELC ANSELD ANSELE Analóg üzemmód kiválasztás 
WPUA WPUB WPUC WPUD WPUE Gyenge felhúzó engedélyezés 
ODCONA ODCONB ODCONC ODCOND ODCONE Nyitott kollektoros mód 
SLRCONA SLRCONB SLRCONC SLRCOND SLRCONE Jelfelfutási meredekség vez. 
INLVLA INLVLB INLVLC INLVLD INLVLE Feszültség küszöb választás  

1.7. ábra 
Egy portláb belsı elektronikájának vázlatát mutatja az 1.7. ábra. Mivel a mikrokontroller 

számos analóg perifériával is rendelkezik (A/D, D/A, komparátor, referencia, nullátmenet detektor), 
ezért az egyes portbitek beállításakor is meg kell adni, hogy analóg vagy digitális üzemmódban 
szeretnénk használni. Az analóg üzemmód alapértelmezett, ezért ha egy portot digitális 
üzemmódban kívánunk használni, akkor a hozzá tartozó ANSELx regiszterbe 0 értéket kell 
beállítani. Ha egy portbitet analóg módba állítunk, akkor digitális bemenetként fix 0 értéket lehet 
róla beolvasni függetlenül a porton jelenlévı tényleges jelszinttıl. Bármely analóg bemenetre 
konfigurált portbitre rákapcsolható a digitális kimenet. 

Mindegyik porthoz tartozik egy írható és visszaolvasható kimeneti regiszter (LATx), amely a 
kiviendı adat értékét tárolja akkor is, ha a port pillanatnyilag bemenetre van kapcsolva. Kimenetre 
állításkor a LATx regiszter értéke fog a porton megjelenni. 

Az egyes portbitek irányát a TRISx regiszterrel lehet beállítani, portbitenként. A TRISx 
regiszter „0” értéke esetén kimenet (0~O~output), „1” értéke esetén bemenet (1~I~input) lesz a 
hozzá tartozó portbit. Reset után minden portláb bemenetként viselkedik. Bemenetre programozott 
portbitet programból a PORTx regiszteren keresztül lehet olvasni. 

Lehetıségünk van a kimenetre programozott portbitek viselkedését is beállítani. Az ODCONx 
regiszter segítségével bitenként állíthatjuk be, hogy nyitott kollektoros (OC) vagy Totem-Pole (TP) 
mőködéső legyen az adott portbit. 

Speciális alkalmazásoknál szükség lehet a digitális kimenetek jelváltási sebességének (fel- és 
lefutási idık) korlátozására. Erre szolgálnak az SLRCONx regiszterek. 0 bitérték esetén a 
leggyorsabb, míg 1 érték esetén korlátozott a jelváltás sebessége. Alapértelmezettként minden 
portbit maximális mőködési sebességő. 

Amennyiben a mikrokontroller környezetében TTL és CMOS áramköröket is alkalmazunk, 
szükség lehet a bemenetek küszöbszintjének beállítására. Erre szolgálnak az INLVLx regiszterek, 
ahol bitenként választhatunk TTL (0) vagy CMOS (1) üzemmódok közül. Alapértelmezettként TTL 
szint van meghatározva. 
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Timer0 kezelése 
A TIMER0 idızítı egység blokkvázlatát mutatja az 1.8. ábra. Az idızítı képes 8 bites vagy 16 

bites számlálóként is mőködni. A mőködési módok beállítása a T0CON0 és T0CON1 
regiszterekkel történik.  

Tizenhat bites módban a számláló alsó bájtjának olvasásakor a felsı bájt automatikusan „latch-
elésre” kerül a TMR0H regiszterbe, emiatt az olvasás során elıször a TMR0L, majd a TMR0H 
regisztert kell olvasni. Íráskor elsıként a TMR0H-t kell betölteni, majd a TMR0L regiszter írásakor 
kerül sor a teljes 16 bites érték átírására. 

 

 
1.8. ábra  

 
A számláló egység nyolc különbözı órajel forrásból mőködtethetı, ezek kiválasztását végzi a 

T0CS<2:0> bitcsoport. Az így kijelölt órajel egy elıosztón áthaladva jut a TMR0 számláló 
bemenetére. Ez a kijelölt órajel szinkronizálható a rendszer órajelhez (FOSC/4). A számláló felfelé 
számol, kimenetén „1” jelenik meg minden túlcsorduláskor. A számláló kimenetén egy 
programozható utóosztó fokozat található, amelynek osztásaránya 1:1…1:16 között állítható. Az 
utóosztó kimenete képes bebillenteni a TMR0IF flagbitet. Ez a jelzıbit képes megszakítás kérésére 
is, de programból is lekérdezhetı az értéke. 
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T0CON0 regiszter: 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 

Bit7 T0EN 
1: modul engedélyezve 
0: modul letiltva 

 Bit3-0 T0OUTPS<3:0> 
Utóosztó beállítása 

Bit6 Nem használt  0000 1:1 
 0001 1:2 
 0010 1:3 

Bit5 T0OUT 
TMR0 kimenete  
(Csak olvasható)  0011 1:4 

 0100 1:5 
 0101 1:6 

Bit4 T016BIT 
1: 16 bites mőködés 
0: 8 bites mőködés  0110 1:7 

   0111 1:8 
   1000 1:9 
   1001 1:10 
   1010 1:11 
   1011 1:12 
   1100 1:13 
   1101 1:14 
   1110 1:15 
   1111 1:16 

T0CON1 regiszter: 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 

Bit7-5 T0CS<2:0> órajel kiválasztás 
 

 Bit3-0 T0CKPS<3:0> 
Elıosztó beállítása 

000 T0CKIPPS (ponált)  0000 1:1 
001 T0CKIPPS (negált)  0001 1:2 
010 FOSC/4  0010 1:4 
011 HFINTOSC  0011 1:8 
100 LFINTOSC  0100 1:16 
101 SOSC  0101 1:32 
110 LC1 kimenet  0110 1:64 
111 fenntartott  0111 1:128 

 1000 1:256 
 1001 1:512 
 1010 1:1024 

Bit4 T0ASYNC 
1: nem szinkronizált  
0: szinkronizált a rendszer 
   órajeléhez (FOSC/4-hez)  1011 1:2048 

   1100 1:4096 
   1101 1:8192 
   1110 1:16384 
   1111 1:32768 
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A TIMER0 idızítıhöz tartozó regiszterek összefoglaló táblázata: 
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SPI interfész kezelése 
Az SPI interfészt a mikrokontroller MSSP modulja valósítja meg. Ennek a modulnak több 

lehetséges mőködési módja is van (I2C master, I2Cslave, SPI slave és SPI master). A 
laborfoglalkozáson csak az SPI master módot fogjuk használni, ezért a következıkben kizárólag 
csak ezen üzemmódhoz tartozó vezérlı bitek kerülnek ismertetésre. Az SPI modul blokkvázlatát 
mutatja az 1.9. ábra. 

 
1.9. ábra  



Mérési segédlet a Hardver alapok laborgyakorlataihoz 19 

A PIC16F18875 mikrokontroller két független SSP egységet tartalmaz, ezeket a PPS modulon 
keresztül lehet konkrét portlábakra kapcsolni.  

 
SSP1CON1 vagy SSP2CON1 regiszter (SPI master mód esetén): 

 
- SSPEN CKP CLKDIV<1:0> - 

bit7 bit0 

0 1 

R-0/0 R-0/0 R/W-0/0 R/W-0/0 R/W-0/0 R/W-0/0 R/W-0/0 R/W-0/0 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 

Bit5 SSPEN modul engedélyezés 
1: modul engedélyezve 
0: modul letiltva 

 Bit1-0 CLKDIV<1:0> 
órajel beállítása 

 00 FOSC/4 
 01 FOSC/16 
 10 FOSC/64 

Bit4 CKP 
Órajel kimenet alaphelyzete 

1: magas szint 
0: alacsony szint  

Bit3 SPI Master módban fix 0  
Bit2 SPI Master módban fix 1  

11 Timer2 

 
SSP1STAT vagy SSP2STAT regiszter (SPI master mód esetén): 

 
SMP - - BF CKE 

bit7 bit0 

- - 

R/W-0/0 R-0/0 R-0/0 R-0/0 R-0/0 R-0/0 R-0/0 

- 

R/W-0/0 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 

Bit7 SMP bemenet mintavételezés helye 
1: bitcella végén 
0: bitcella közepén 

 

Bit6 CKE órajel él beállítás 
1: aktív�alap állapot váltásnál 
0: alap�aktív állapot váltásnál 

 

Bit0 BF Buffer tele 
1: átvitel kész 
0: folyamatban 

 

Master üzemmódban az adattovábbítás automatikusan elindul az SSP1BUF vagy SSP2BUF 
regiszterbe írás hatására. Az írást követıen nyolc órajel pulzus jelenik meg az SCK kimeneten. Az 
adattovábbítás sebessége a CLKDIV<1:0> bitek segítségével választható ki a kívánt átviteli 
sebességnek megfelelıen. Master módban bármelyik szabad digitális I/O lábat használhatjuk a 
külsı slave egység kiválasztására. 
 
Az SPI interfész négy féle módban képes mőködni, melynek idıdiagramjait láthatjuk a következı 
ábrán. Egy tetszıleges SPI interfésszel rendelkezı külsı periféria használatakor ebbıl a négybıl 
kell a gyári adatlap alapján kiválasztanunk a megfelelı üzemmódot. 
A laborfoglalkozás alkalmával egy 74HC595 típusú léptetıregiszterekbıl felépített kijelzı panelt 
kell vezérelni, amelyhez a CKE=1, CKP=0, SMP=0 üzemmód megfelelı. 
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1.10. ábra  

A mérıpanelen az „1” és „2” jelzéső MIKROBUS csatlakozóhoz tartozó SPI jelek a következı 
portlábakra csatlakoznak: 

Portbit neve Felhasználása 

RA3 MIKROBUS1 – CS 
RD3 MIKROBUS2 – CS 
RB1 SCK 
RB2 MISO  
RB3 MOSI 

Ennek legegyszerőbb beállításához az MSSP2 modulját célszerő használni a mikrokontrollernek a 
következı inicializáló rutinnal: 
INITSPI: 

    BANKSEL PPSLOCK 
    MOVLW   H'55' 
    MOVWF   PPSLOCK 
    MOVLW   H'AA' 
    MOVWF   PPSLOCK 
    BCF PPSLOCK,PPSLOCKED 
    BANKSEL RB3PPS 
    MOVLW   H'17' 
    MOVWF   RB3PPS ; RB3=MOSI 
    MOVLW   H'16' 
    MOVWF   RB1PPS ; RB1=SCK 

    BANKSEL SSP2STAT 
    CLRF    SSP2STAT 
    BSF SSP2STAT,CKE 
    MOVLW   B'00000010'  
 ;SPI master mode 500kHZ 
    MOVWF   SSP2CON1 
    BSF SSP2CON1,SSPEN 
    BANKSEL TRISB 
    BCF TRISB,1 ; SCK kimenet 
    BCF TRISB,3 ; MOSI kimenet 
    RETURN 
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Az alábbi táblázat összefoglalja az MSSP modulhoz tartozó regisztereket. 

 
 
 

PWM jel elıállítása 
A PWM (Pulse Width Modulation) vagy más néven impulzusszélesség-moduláció elınyösen 

használható a vezérléstechnikában például DC motorok sebességének változtatására, vagy kijelzık 
fényerejének beállítására. Az impulzusszélesség-moduláció során egy fix periódusidejő 
négyszögjelet állítanak elı úgy, hogy csak az impulzus hossza változtatható az alábbiak szerint: 

 
1.11. ábra  

 
A PIC16F18875 mikrokontroller CCP és PWM egysége is képes PWM jel elıállítására. Két 

PWM modul elnevezése: PWM6 és PWM7. A PWM hardver egységének blokkvázlatát mutatja az 
1.12. ábra. A mőködés lényege, hogy egy beállítható periódusú számláló (Timer2) folyamatosan 
számol. Ha elérte a periódisregiszterben (T2PR) regiszterben megadott értéket, akkor újraindul. 
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Minden újrainduláskor bebillent (1-be állít) egy SR flip-flopot, melynek kimenete szolgáltatja a 
PWM jelet. Ugyanennek a számlálónak a kimenetén található egy másik komparátor is, amely törli 
az SR flip-flopot. Ez utóbbi komparátor násik bemenetére kötött regiszter értékét növelve egyre 
tovább marad „1”-ben a kimenet, míg a szint csökkentése esetén csökken a kimeneten megjelenı 
pulzus szélessége. A pulzus hossza a PWM6DCH, PWM6DCL, illetve a PWM7DCH, PWM7DCL 
regiszterekbe írt értékkel változtatható. A jelek kapcsolása automatikus, így nem kell a 
processzornak nagy erıforrásokat lekötnie a jel elıállításához, elegendı a megfelelı regiszterek 
beállítását elvégezni. Ha egy már megkezdett cikluson belül írjuk át a kitöltési tényezıt állító 
regisztert, akkor az csak a következı periódusban jut érvényre, az éppen futó ciklust nem 
befolyásolja. Az elıállított jel invertálható a PWM6POL, PM7POL vezérlı bitek segítségével. A 
tényleges porbitre kapcsoláshoz a PPS modul megfelelı beállítása szükséges. 
 

 
1.12. ábra  

PWM6CON vagy PWM7CON regiszter: 
 

PWMxEN - - PWMxPOL PWMxOUT 

bit7 bit0 

- - 

U-0 R-0 R/W-0/0 U-0 U-0 U-0 U-0 

- 

R/W-0/0 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése (x=6,7): 

Bit7 PWMxEN modul engedélyezés 
1: modul engedélyezve 
0: modul letiltva 

 

Bit5 PWMxOUT modul kimenet 
visszaolvasása 
 

 

Bit4 PWMxPOL 
kimenet polaritása 
1: alacsony aktív 
0: magas aktív 

 

T2PR 
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A PWM modulhoz kapcsolódó további regiszterek: 

 
 
A mérıpanelen található kijelzı egység engedélyezı jele az RC2 portbitre kapcsolódik, mely a 
PWM modul látványos kipróbálásához használható. Az alábbi példaprogram a PWM7 modul 
kezelését szemlélteti. Természetesen a kijelzıre elıször valamilyen adatot kell írni, mielıtt a 
fényerejét állítani tudjuk (00 adattartalommal egyik LED sem világít majd a beállított fényerıvel). 
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PWMINIT: 

    BANKSEL T2CON 
    MOVLW H'01' 
    MOVWF T2CLKCON ;timer2 órajele fosc/4 -> 8MHz 
    MOVLW B'10100000' ;on, eloosztó(3 bit), utóosztó (4 bit) 
    MOVWF T2CON   ;T2 eloosztó 1:4-es -> 2MHz 
    MOVLW D'255' 
    MOVWF T2PR    ;a timer2 255-ig számol, majd újraindul (8MHz/4/255=7,8kHz) 
    MOVLW D'0' 
    BANKSEL PWM7CON 
    MOVWF PWM7DCH ;kezdeti kitöltés 0% 
    BSF PWM7CON,PWM7EN ;PWM modul indul  
    BANKSEL PPSLOCK 
    MOVLW H'55' 
    MOVWF PPSLOCK 
    MOVLW H'AA' 
    MOVWF PPSLOCK 
    BCF PPSLOCK,PPSLOCKED 
    BANKSEL RC2PPS 
    MOVLW   H'0F' ; PWM7output 
    MOVWF   RC2PPS  ;PORT RC2-re 
     
    BANKSEL LATA 
    BCF TRISC,2  ; RC2 portbit kimenetre     
    RETURN 
PWMSET: ; kitöltés beállítása W szerint 0..255 
    BANKSEL PWM7DCH 
    MOVWF   PWM7DCH 
    BANKSEL LATA 
    RETURN 
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A/D átalakító kezelése 
Az A/D átalakító (ADC) analóg jelek „megmérésére” szolgál. Az átalakítás során kapott 

számértéket (N) a bemenetére kapcsolt feszültség (Vin) és egy kiválasztott referencia feszültség 
(Vref) arányaként állítja elı a felbontásnak megfelelıen. Az ADC felbontása 10 bit. 

102⋅=
Vref

Vin
N  

Amennyiben a Vin értéke meghaladja a Vref értékét, úgy N értéke az ábrázolható legnagyobb 
szám marad, ez esetünkben 1023 decimális értéket jelent (H’3FF’). 

Az átalakítás a mőködési elvbıl fakadóan több órajelet igényel, ezért szükséges egy megfelelı 
órajel (ADC_clk) kiválasztása is a helyes mőködéshez. Az általunk használt mikrokontroller egy 
darab tízbites felbontású ADC egységet tartalmaz, azonban ennek bemenı jelét egy multiplexer 
segítségével több különbözı bemenetrıl is vehetjük. Az átalakítás tízbites végeredményét (N) balra 
vagy jobbra igazítva képes elıállítani 16bites ábrázolásban (ADRESH, ADRESL regiszterpár). Az 
átalakító blokkvázlatát mutatja az 1.13. ábra.  

 
1.13. ábra  
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A PIC16F18875 mikrokontrollerben található ADC modul számos egyéb speciális mérési, 

szőrési feladat elvégzését is támogatja, azonban ezek ismertetése meghaladja jelen útmutató 
kereteit és a laborfoglalkozásokhoz sem szükséges, ezért a továbbiakban kizárólag csak a nekünk 
szükséges regiszterek ismertetésére szorítkozunk. 

 
Az átalakító engedélyezését, indítását az ADCON0 regiszteren keresztül érhetjük el. 

Amennyiben a rendszer órajelébıl (FOSC) szeretnénk mőködtetni az átalakítót, akkor az ADCLK 
regiszterben állíthatjuk be a megfelelı osztásarányt.  

 
ADCON0 regiszter: 

 
ADON - ADCS ADCONT 

bit7 bit0 

- 

R/W-0/0 

 
U-0 R/W-0/0 U-0 R/W-0/0 

 
U-0 R/W-0/0 

 - 

R/W-0/0 

ADFRM0 ADGO 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 
Bit7 ADON modul engedélyezés 

1: modul engedélyezve 
0: modul letiltva 

 Bit3 ADFRM0 eredmény formátuma 
1: jobbra igazított 
0: balra igazított 

Bit6 ADCONT folyamatos mőködés 
1: folyamatos mőködés 
0: egyszeri átalakítás 

 

Bit4 ADCS órajel forrás kijelölése 
1: saját FRC oszcillátor 
0: ADCLK regiszter alapján 

 

Bit0 ADGO átalakítás indítása 
1: átalakítás folyamatban 
0: átalakítás leállítva/kész 

 
Az átalakításhoz TAD=1…9µs közötti elemi idı szükséges [2/610], az órajel ismeretében ehhez 

kell a sebességet megválasztani. Egy teljes átalakítás minimum 14 TAD ideig tart. 
A laborfoglalkozások során FOSC=32MHz órajel esetén Fosc/128 osztást választva TAD =4µs 

tökéletesen megfelelı.  
Ha nincs szükségünk pontos idızítésre, választhatjuk az FRC (beépített RC oszcillátor) 

lehetıséget, így biztosan 1..6µs közötti TAD értékkel fog mőködni az átalakítás[2/331]. 
 
ADCLK regiszter: 

 
- ADCS<5:0> 

bit7 bit0 

- 

U-0 R/W-0/0 U-0 R/W-0/0 

 
R/W-0/0 

 
R/W-0/0 R/W-0/0 

 
R/W-0/0 

 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 

Bit5-Bit0 ADCS<5:0> órajel kiválasztás (=1/TAD) 
111111 – Fosc/128 
111110 – Fosc/126 
111101 – Fosc/124 
. . . . . . . . .  
000000 – Fosc/2 

 
Az átalakításhoz szükséges referencia feszültség kiválasztható az ADREF regiszter beállításával. 
Reset hatására alapértelmezett referencia a mikrokontroller tápfeszültsége, azonban választhatunk 
külsı vagy a mikrokontroller FVR modulja által elıállított referenciát is (1.024V, 2.048V, 4.096V). 
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ADREF regiszter 
 

- ADPREF<1:0> 

bit7 bit0 

- 

U-0 R/W-0/0 U-0 R/W-0/0 

 
R/W-0/0 

 ADNREF - 

U-0 

- 

U-0 

- 

U-0 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 
Bit4 ADNREF negatív referenciapont 

1: VREF- külsı portláb 
0: AVSS tápfeszültség pont 

 Bit1:0 
00 
01 
10 
11 

ADPREF pozitív referencia pont 
Vref+�VDD (tápfeszültség) 
Fenntartott 
Vref+�külsı VREF+ portláb 
FVR buffer (belsı ref.) 

 
ADPCH regiszter, pozitív csatorna választása 
 

- ADPCH<5:0> 

bit7 bit0 

- 

U-0 R/W-0/0 U-0 R/W-0/0 

 
R/W-0/0 

 
R/W-0/0 R/W-0/0 R/W-0/0 

 
Az egyes vezérlı bitek jelentése: 

ADPCH<5:0> 
 

000000 
000001 
000010 
000011 
000100 
000101 
000110 
000111 
001000 
001001 
001010 
001011 
001100 
001101 
001110 
001111 
010000 
010001 
010010 
010011 
010100 
010101 
010110 
010111 

Pozitív csatorna  
kiválasztása  
ANA0 
ANA1 
ANA2 
ANA3 
ANA4 
ANA5 
ANA6 
ANA7 
ANB0 
ANB1 
ANB2 
ANB3 
ANB4 
ANB5 
ANB6 
ANB7 
ANC0 
ANC1 
ANC2 
ANC3 
ANC4 
ANC5 
ANC6 
ANC7 

 ADPCH<5:0> 
011000 
011001 
011010 
011011 
011100 
011101 
011110 
011111 
100000 
100001 
100010 

 
…… 
 

111100 
111101 
111110 
111111 

 

Pozitív csatorna kiválasztása  
AND0 
AND1 
AND2 
AND3 
AND4 
AND5 
AND6 
AND7 
ANE0 
ANE1 
ANE2 
 
…… Fenntartott 
 
AVSS (analóg földpont) 
Hımérséklet érzékelı 
DAC1 kimenet 
Fix feszültség ref. (FVR) 
 

 
Példaprogram az AD inicializálására, olvasására 
INITADC: 

    BANKSEL ADCON0 
    MOVLW   B'10010000'; Jobbra igazított,FRC oszcillátor 
    MOVWF ADCON0  ; minden más regiszter lehet alapértelmezett értékő 
    BANKSEL LATA ; ha csak a potenciométert olvassuk 
    RETURN 
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POTIOLVAS: 

    BANKSEL ADCON0 ; 
    MOVLW   B'00000000' ; ANA0 csatorna kiválasztása 
    MOVWF   ADPCH  
    BSF ADCON0,ADGO ; Átalakítás indítása 
    BTFSC   ADCON0,ADGO ; kész van? 
    GOTO    $-1  ; még nem 
    COMF    ADRESH,W  ; eredményt invertáljuk 
    BANKSEL LATA 
    RETURN ; visszatérés, eredmény 8 biten a W-ben 

PPS modul 
A periféria áramkörök be- és kimeneteinek és a mikrokontroller portlábainak összerendelését a PPS 
(Peripheral Pin Select) modul végzi. A bekapcsolás vagy reset után egyes funkciók már 
hozzárendelıdnek némelyik portlábhoz, azonban a korrekt beállítás a felhasználóra hárul. Mivel a 
PIC16F18875 mikrokontrollerben jelentıs mennyiségő programozható bit van, ezért az egyes 
funkciók hozzárendelése korlátozott; nem lehet minden funkciót bármelyik lábhoz rendelni. A 
megengedett összerendeléseket a [2] irodalom tartalmazza részletesen. A következıkben csak a 
laborfoglalkozásokhoz szükséges perifériák jeleinek összerendelésével foglalkozunk. 
Általános szabályként elmondható, hogy minden periféria rendelkezik saját PPS regiszterekkel is, 
melyek a bemeneteinek kiválasztásában segít. Ugyanígy minden portlábhoz tartozik PPS regiszter 
is, amely a periféria kimenetek közül választja ki a megfelelıt. Az 1.14. ábra mutatja a PPS egység 
egyszerősített blokkvázlatát. 
 

 
1.14. ábra  

Kétirányú jeleknél ügyelni kell arra, hogy az összetartozó jelekhez ugyanazt a portlábat rendeljük 
mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon (pl.: szinkron EUSART, I2C) perifériák esetén. 
Mielıtt írnánk a PPS regisztereket, fel kell oldani azok zárolását (PPS lock bit). A zárolás 
feloldására egy elıírt mőveletsor kötelezı végrehajtása szükséges [2/238]. A következı 
kódrészletet írja elı az adatlap a zárolás feloldására: 
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PPS_UNLOCK: 
 BANKSEL PPSLOCK 
 MOVLW H'55' 
     MOVWF PPSLOCK 
     MOVLW H'AA' 
     MOVWF PPSLOCK 
     BCF PPSLOCK,PPSLOCKED 
;… ezek után lehet beállítani a perifériák PPS regisztereit 
 

A méréshez szükséges perifériák és portlábak PPS regisztereinek összefoglalása [2/239]: 

PWM6 kimenet kiválasztása  
A mérıpanel képességeit figyelembe véve a lehetséges választási lehetıségek a PWM6OUT jel 
hozzárendelésére (ledek, vagy kijelzı kimenet engedélyezés): RA4, RA5, RA6, RC2, RD1 

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RA4 LED D2 RA4PPS H’0E’ 
RA5 LED D3 RA5PPS H’0E’ 
RA6 LED D4 RA6PPS H’0E’ 
RA7 LED D5 RA7PPS H’0E’ 
RC2 MIKROBUS1 – PWM RC2PPS Nem rendelhetı hozzá 
RD1 MIKROBUS2 – PWM RD1PPS H’0E’ 

PWM7 kimenet kiválasztása  
A mérıpanel képességeit figyelembe véve a lehetséges választási lehetıségek (ledek, vagy kijelzı 
kimenet engedélyezés): RA4, RA5, RA6, RC2, RD1 

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RA4 LED D2 RA4PPS H’0F’ 
RA5 LED D3 RA5PPS H’0F’ 
RA6 LED D4 RA6PPS H’0F’ 
RA7 LED D5 RA7PPS H’0F’ 
RC2 MIKROBUS1 – PWM RC2PPS H’0F’ 
RD1 MIKROBUS2 – PWM RD1PPS Nem rendelhetı hozzá 

MSSP1(SPI master mód) 
A master mód esetén kimenetként mőködik a CLK, MOSI jel; bemenetként funkcionál a MISO. 
A mérıpanel képességeit figyelembe véve a lehetséges választási lehetıségek (SDO1, SCK1): 

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RB3 MOSI RB3PPS H’15’ 
RB2 MISO SSP1DATPPS H’0A’ 
RB1 SCK RB1PPS H’14’ 

MSSP1(SPI slave mód) 
A slave mód esetén bemenetként mőködik a CLK, MOSI és SS jel; kimenetként funkcionál a 
MISO. 

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RB3 MOSI SSP1DATPPS H’0B’ 
RB2 MISO RB2PPS H’15’ 
RB1 SCK SSP1CLKPPS H’09’ 
RA3 SS, mikrobus 1 SSP1SSPPS H’03’ 
RD3 SS, mikrobus2 SSP1SSPPS H’1B’ 
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MSSP1(I2C master/slave mód) 
A mérıpanelen az RC4 és RC3 bitek vannak bekötve mindkét Mikrobus csatlakozóra (SCL, 
SDA):, ezért csak az MSSP1 modul használható I2C kommunikációra.  

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RC4 SDA1 kimenet RC4PPS H’15’ 
 SDA1 bemenet SSP1DATPPS H’14’ 

RC3 SCL1 kimenet RC3PPS H’14’ 
 SCL1 bemenet SSP1CLKPPS H’13’ 

MSSP2(SPI master mód) 
A mérıpanel képességeit figyelembe véve a lehetséges választási lehetıségek (SDO2, SCK2):  

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RB3 MOSI RB3PPS H’17’ 
RB2 MISO SSP2DATPPS H’0A’ 
RB1 SCK RB1PPS H’16’ 

 

MSSP2(SPI slave mód) 
A slave mód esetén bemenetként mőködik a CLK, MOSI és SS jel; kimenetként funkcionál a 
MISO. 

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RB3 MOSI SSP2DATPPS H’0B’ 
RB2 MISO RB2PPS H’17’ 
RB1 SCK SSP2CLKPPS H’09’ 
RA3 SS, mikrobus 1 SSP2SSPPS H’03’ 
RD3 SS, mikrobus2 SSP2SSPPS H’1B’ 

 

EUSART 
A mérıpanelen található fontosabb kivezetések bekötése: 

Portbit neve Felhasználása PPS regiszter neve Beírandó érték 

RC0 MIKROBUS2 – RX RXPPS H’10’ 
RC1 MIKROBUS2 – TX RC1PPS H’10’ 
RC6 MIKROBUS1 – TX RC6PPS H’10’ 
RC7 MIKROBUS1 – RX RXPPS H’17’ 
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A perifériák bemenetinek hozzárendelı regiszterében hat biten választhatjuk ki a használni kívánt 
portlábat az alábbi táblázatnak megfelelıen: 

Portbit  

neve 

PPS regiszterbe 

 írandó érték 

RA0 H’00’ 

RA1 H’01’ 

RA2 H’02’ 

RA3 H’03’ 

RA4 H’04’ 

RA5 H’05’ 

RA6 H’06’ 

RA7 H’07’ 

RB0 H’08’ 

RB1 H’09’ 

RB2 H’0A’ 

RB3 H’0B’ 

RB4 H’0C’ 

RB5 H’0D’ 

RB6 H’0E’ 

RB7 H’0F’ 

RC0 H’10’ 

RC1 H’11’ 

Portbit  

neve 

PPS regiszterbe 

 írandó érték 

RC2 H’12’ 

RC3 H’13’ 

RC4 H’14’ 

RC5 H’15’ 

RC6 H’16’ 

RC7 H’17’ 

RD0 H’18’ 

RD1 H’19’ 

RD2 H’1A’ 

RD3 H’1B’ 

RD4 H’1C’ 

RD5 H’1D’ 

RD6 H’1E’ 

RD7 H’1F’ 

RE0 H’20’ 

RE2 H’21’ 

RE3 H’22’ 

RE4 H’23’ 
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Megszakítások 
 

A mikrovezérlı belsı megszakítási rendszerének egyszerősített vázlatát mutatja az 1.15. ábra. 
A CPU mag egyetlen megszakítási vektorral rendelkezik, amely a 0004h címre mutat. A 
megszakítás érvényre jutásakor a processzor egy szubrutinhívást hajt végre a 0004h címre. Minden 
további megszakítás letiltódik (GIE=0). Az éppen megszakított programkód aktuális PC-je a 
verembe mentıdik. A WREG, STATUS, BSR, FSR és PCLATH regiszterek automatikusan 
elmentıdnek a 31. bank erre kijelölt területére. A megszakítási szubrutin feladata az összes általa 
„rombolt” regiszter megfelelı mentése illetve visszaállítása. A megszakítási szubrutinból RETFIE 
utasítással célszerő visszatérni, ennek hatására újból engedélyezésre kerülnek a további 
megszakítások (GIE=1), valamint automatikusan visszaállítódnak a belépéskor mentett regiszterek. 

A mikrokontroller INTCON regiszterében található a globális engedélyezı bit (GIE), mely a 
reset után tiltott (=0) állapotban van. 

Minden megszakításra képes periféria rendelkezik saját megszakítási flag bittel és engedélyezı 
bittel is. Az egyes flagbitek akkor is jeleznek, ha az engedélyezés tiltott, így lehetıségünk van 
megszakítás kiváltása nélkül, szoftveresen is megtudni az egyes perifériák jelzéseit. 

 

 
1.15. ábra 

A megszakítási rendszerhez tartozó legfontosabb regiszterek: INTCON, PIR1…PIR8, 
PIE1...PIE8. Ez utóbbi regiszterek tartalmazzák a legtöbb perifériákhoz tartozó megszakítás 
engedélyezı biteket.  

Az összes olyan periféria megszakítás, amely a PIE regisztereken keresztül engedélyezıdik, 
globálisan is tiltható az INTCON regiszter PEIE vezérlı bitjével. 

Ha egy alkalmazásban több megszakítást is kezelnünk kell, akkor a megszakítási szubrutinba 
lépéskor be kell olvasnunk az összes felhasznált engedélyezı bitet és flag-bitet ahhoz, hogy 
beazonosíthassuk a forrást. Azért elegendı csak a ténylegesen használt megszakítások bitjeit 
vizsgálni, mert a többi tiltva van. 

 
A megszakítási feltétel teljesülése és a megszakítási szubrutin elindulása között 3..5 utasításnyi 

idı telik el. Ennyi bizonytalanság van a kiszolgáló rutin elindulásnak idejében. A belsı mőködés 
idızítési viszonyait szemlélteti az 1.16. ábra. Az utasítások feldolgozását végzı szalag (pipeline) 
két fokozatból áll, melyek mőködése idıben átlapolódik. Mindegyik fokozat négy órajel alatt végzi 
el a feladatát. Az elsı fokozat az utasítások lehívását valósítja meg a programmemóriából, a 
második a végrehajtással foglalkozik. Minden ciklus négy fázisból áll (Q1..Q4).  

Az INTF flagbit minden Q1-es fázisban kerül mintavételezésre. Megszakítási igény esetén az 
aktuális utasítás még befejezıdik, ez 1 vagy 2 ciklusig tart. Ezt követi egy üres ciklus, ahol 
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letiltódik a GIE engedélyezı bit, majd egy ciklus alatt beolvasásra kerül a 0004h cím tartalma, ezt 
követıen hajtódik csak végre a 0004h címrıl beolvasott utasítás. 

 
1.16. ábra 

A megszakítások belépési pontját az alábbi kódrészlettel írhatjuk elı:  
ISR: CODE 0x0004 ; megszakítás belépési pont 
    GOTO ISR_FUNC ; megszakítás rutin 

 A következı megszakítási szubrutinban két IT forrást vizsgálunk meg (TMR0, AD). A 
periféria specifikus megszakítási szubrutint csak akkor hívjuk meg, ha a perifériához tartozó 
megszakítást engedélyezték ÉS a periféria flag bitje aktív állapotban van. 
ISR_FUNC: ; megszakítás okának kiderítése 

 BANKSEL PIE0 
 MOVF PIE0,W ; engedélyezı bitek 
 ANDWF PIR0,W ; flag bitek ÉS kapcsolata 
 BTFSC WREG,TMR0IF 
 GOTO TMR0_IT ; ugrás, ha valóban TMR0 IT igény van 
 
 MOVF PIE1,W ; engedélyezı bitek 
 ANDWF PIR1,W ; flag bitek ÉS kapcsolata 
 BTFSC WREG,ADIF 
 GOTO AD_IT ; ugrás, ha valóban AD IT igény van 
 
ISR_V:  

    RETFIE 
TMR0_IT: 

 BCF PIR0, TMR0IF ; Flag törlése 
 ... ; ide jöhet az IT rutin 
 GOTO ISR_V 
AD_IT: 

 BCF PIR1, ADIF ; Flag törlése 
 ... ; ide jöhet az IT rutin 
 GOTO ISR_V 
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A laborfoglalkozáson használt mérıpanel fıbb jellemzıi 
A laborfoglalkozások alkalmával lehetıségünk lesz kipróbálni igazi mikrokontrolleres kártyán is a 
fejlesztıi környezetben megírt programjainkat. A mérıpanel fényképét mutatja az alábbi ábra [3]. 
A panel tápellátása a számítógép USB csatlakozójából történik, más külsı tápegységre nincs 
szükség a mőködéséhez. A panelen található két külsı bıvítı modul (MIKROBUS) csatlakozó, 
amelyekbe különbözı érzékelık, kijelzık csatlakoztathatók. A laborfoglalkozáson az 1-es jelő 
csatlakozóba fogunk egy kijelzı modult csatlakoztatni. A panel bal szélén található egy debugger 
hardver, amely képes a számítógép USB portja és a mikrokontroller közötti kapcsolat 
megteremtésére. Rajta keresztül lehet a programot betölteni, futtatni és debuggolni a 
mikrokontrollerben. A panel alsó részén található egy potenciométer, amely analóg jelet állít elı, 
valamint két nyomógomb és négy LED dióda. A mikrokontroller portjainak felhasználását az alábbi 
táblázat foglalja össze. 

 
0.1. ábra 

 
Lábszám Portbit neve Felhasználása 

1 RE3 Debugger (RESET) 
2 RA0 Potenciométer 
3 RA1 MIKROBUS1 – AN 
4 RA2 MIKROBUS2 – AN 
5 RA3 MIKROBUS1 – CS 
6 RA4 LED D2 

7 RA5 LED D3 

8 RE0  
9 RE1  

10 RE2  
11 VDD Tápfeszültség 
12 VSS Földpont 
13 RA7 LED D5 

14 RA6 LED D4 

15 RC0 MIKROBUS2 – RX 
16 RC1 MIKROBUS2 – TX 
17 RC2 MIKROBUS1 – PWM 
18 RC3 MIKROBUS1 – SCL 

MIKROBUS2 – SCL 
19 RD0 MIKROBUS1 – RST 
20 RD1 MIKROBUS2 – PWM 
21 RD2 MIKROBUS2 – RST 
22 RD3 MIKROBUS2 – CS 

Lábszám Portbit neve Felhasználása 

23 RC4 MIKROBUS1 – SDA 
MIKROBUS2 – SDA 

24 RC5 S2 nyomógomb 

25 RC6 MIKROBUS1 – TX 
26 RC7 MIKROBUS1 – RX 
27 RD4  
28 RD5  
29 RD6  
30 RD7  
31 VSS Földpont 
32 VDD Tápfeszültség 
33 RB0 MIKROBUS2 – INT 
34 RB1 MIKROBUS1 – SCK 

MIKROBUS2 – SCK 
35 RB2 MIKROBUS1 – MISO  

MIKROBUS2 – MISO 
36 RB3 MIKROBUS1 – MOSI  

MIKROBUS2 – MOSI 
37 RB4 S1 nyomógomb 

38 RB5 MIKROBUS1 –I NT  
39 RB6 Debugger (ICSPCLK) 
40 RB7 Debugger (ICSPDAT) 

1. Táblázat 
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2. Kijelzı modul 
A mérıpanelhez csatlakoztatva van egy „Mikrobus 7seg Click” egység [4], amely két darab 
hétszegmens kijelzıt tartalmaz. A kijelzık szegmensei összesen két darab nyolcbites léptetı 
regiszteren keresztül vezérelhetık. Az áramkör típusa 74HC595, mely a nyolc bites soros bemenető 
– párhuzamos kimenető léptetı regiszter kimenetein tartalmaz még egy nyolc bites párhuzamos be- 
és párhuzamos kimenető regisztert is [5]. A kijelzı modul a Mikrobus csatlakozó PWM jelő 
kivezetésén keresztül be/kikapcsolható, így megfelelı idızítéssel a kijelzés fényereje is 
vezérelhetı. 

 
2.1. ábra 

 
Az alábbi ábrán a kiküldendı két darab nyolcbites adatbájt felépítése és a kijelzı modul képe 
látható. A modulcsatlakozó PWM jelő kimenete a kijelzı ki-/bekapcsolására szolgál, a kijelzın 
érték csak „1” érték esetén látható. Az RST jel a léptetı regiszterek törlését (0-ba állítását) végzi 
„0” érték esetén. 
 

a 

b 

c 
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A modulhoz tartozó portbitek: 
Portbit neve Felhasználása 

RA3 MIKROBUS1 – CS 
RD3 MIKROBUS2 – CS 
RB1 SCK 
RB2 MISO  
RB3 MOSI 
RC2 MIKROBUS1 – PWM 
RD1 MIKROBUS2 – PWM 
RD0 MIKROBUS1 – RST 
RD2 MIKROBUS2 – RST  

2.2. ábra 
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A 74HC595 integrált áramkör belsı felépítését mutatja az alábbi ábra [5]. 

 
 

2.3. ábra 
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3. Új projekt létrehozása MPLABX fejlesztıi környezetben 
 

1. Kattintsunk a „File” menü „New Project” menüpontjára a megjelenı ablakban a baloldali 
„Categories” panelen jelöljük ki a „Microchip Embedded”, a jobboldali panelen pedig a 
„Standalone Project” opciót. Ezt követıen kattintsunk a „Next>” gombra a panel alján. 

 
2. A megjelenı ablakban válasszuk a „Family” mezıbıl a „Mid-Range 8-bit MCUs 

(PIC10/12/16/MCP” családot és a „Device” menübıl a PIC16F18875 típust, majd 
kattintsunk a „Next>” gombra. 
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3. A megjelenı ablakban válasszuk ki a használni kívánt fejlesztı eszközt, ami esetünkben a 
„Simulator”, majd kattintsukn a „Next>” gombra. 

 

 
 

Amennyiben a mérıpanelt használjuk, úgy a „Microchip Starter Kits”�”Starter Kits 
(PKOB)”�”Curiosity” opciót kell választanunk, de ehhez csatlakoztatva kell legyen a 
számítógéphez a panel. 
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4. A megjelenı ablakban válasszuk ki a használni kívánt fordítói környezetet: „mpasm”, majd 
kattintsunk a „Next>” gombra. 

 
5. A következı ablakban adjuk meg a projekt nevét és a projekt tárolásához használni kívánt 

könyvtárat, majd kattintsunk a „Finish”gombra. 
Ügyeljünk arra, hogy a „Set as main project” opció be legyen pipálva, míg a „Use project 
location as the project folder” opció üresen maradjon. 
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6. Ezt követıen sikeresen létrehozásra kerül az új projektünk. A megjelenı képernyı bal 
oldalán lévı „Projects” fül alatt láthatjuk fa nézetben a projektünkhöz tartozó állományokat. 

 
7. Az elsı assembly kódváz automatikus létrehozásához kattintsunk a „Projects” fülön 

található „Source Files” csomópontra jobb gombbal, majd az elıugró menübıl válasszuk a 
„New”, majd a „pic_8b_general.asm” pontot. 

8. A megnyíló új ablakban adjunk nevet az új forrásfájlnak a „File Name” mezı kitöltésével. 
Az elérési úttal kapcsolatos mezık automatikusan kitöltöttek. Kattintsunk a „Finish” 
gombra. 
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9. Ezt követıen visszakapjuk a projekt nézetet, benne az új forrásfájllal. 

 
 
Ennek a minta kódnak egy jó része komment, megtalálhatjuk benne a változók definiálását, a reset 
és megszakítás vektorok létrehozását. A megszakítás rész kikommentezett állapotban van. A fájl 
legvégén találjuk a kód helyét.  
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Konfiguráció beállítása 
A mikrokontroller bizonyos hardver tulajdonságait a konfigurációs memória területen található 
információ befolyásolja. Ilyen tulajdonságok pl.: reset bemenet, oszcillátor típusa, sebessége, 
kódvédelem, stb. Ezek beállításához válasszuk a „Window”�”PIC Memory 
Views”�”Configuration Bits” opciót. Az elérhetı beállítások minden kontrollertípusnál 
különbözıek, részletes ismertetésüket a gyári adatlapok tartalmazzák. 
 

 
 
Ha beállítottuk a szükséges opciókat, akkor kattintsunk a „Generate Source Code to Output” 
gombra. Ennek hatására megnyílik egy új „Output” fül, ahol megjelenik az automatikusan generált 
kódrészlet. Ezt kell a forráskódunk elejére, vagy végére bemásolni. 
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A laborfoglalkozásokhoz 32MHz belsı oszcillátort használunk, kikapcsolt watchdog és brown out 
funkcióval (ezek részletes ismertetése a [2] irodalomban megtalálható). Ehhez a következı 
konfiguráció megfelelı: 
 
 
#include "p16f18875.inc" 

__CONFIG _CONFIG1, 0x3F8C 
__CONFIG _CONFIG2, 0x3F3F 
__CONFIG _CONFIG3, 0x3F9F 
__CONFIG _CONFIG4, 0x3FFF 
__CONFIG _CONFIG5, 0x3FFF  

 

 

Számábrázolás, konstansok megadása 
Az MPASM fordító támogatja a bináris, decimális és hexadecimális számábrázolást egyaránt. A 

fordítónak külön paraméterként megadható az alapértelmezett számrendszer, de ha biztosra 
szeretnénk menni, akkor javasolt a pontos formátum megadás. Vegyük például a decimális 25-öt. 
Ezt a különbözı számrendszerekben a következıféleképpen adhatjuk meg: 

 
Számrendszer Lehetséges megadások 

Bináris B’00011001’ b’00011001’ 0b11001 
Decimális D’25’ d’25’ .25 
Hexadecimális H’19’ h’19’ 0x19 

Ha egyszerően csak 25-öt írunk, akkor az alapértelmezett számábrázolástól függıen kerül 
értelmezésre. A frissen telepített fejlesztı rendszer esetében hexadecimális az alapértelmezett, 
ezért a leírt 25 számot decimális 37-nek fogja értelmezni. 
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Szimulátor 
A szimulátor egy olyan PC-re írt alkalmazás, amely képes a mikrokontroller utasításait végrehajtani 
egy virtuális környezetben. A szimuláció során nem valós idıben történik az utasítások 
végrehajtása, de lehetıségünk van a program belsı mőködésének alapos megfigyelésére. 
Szimulátorban nincsen korlátozva a töréspontok száma. A mikrokontroller perifériái közül nem 
mindegyik mőködését támogatja a szimulátor, azonban a legalapvetıbb perifériák szimulációja 
támogatott (pl.: TRM0, megszakítás bemenetek). A szimulátor semmilyen közvetlen kapcsolatban 
nem áll a külsı környezet fizikai jeleivel (pl.: nem csatlakozik a fejlesztendı berendezéshez). 

Szimulátor indítása 

 
 

A projekthez tartozó 
„Dashboard” nézetben 
kattintsunk a „project properties” 

 
gombra, ahol a tulajdonságok 
között lehet a szimulátor módot 
kijelölni. 
 

 

A megjelenı ablakban jelöljük ki 
a „Simulator” eszközt, majd 
kattintsunk az „OK” gombra az 
ablak alján. 

 

Ezt követıen aktívvá válik a 
fıképernyı felsı menüsorában a 
„Debug Main Project” gomb. 

Ennek megnyomásával indíthatjuk a szimulátort. Ha sikeres volt a fordítás, akkor elindul a 
szimulátor, aktívvá válnak a további funkciógombok.  
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Változók megjelenítése (Watch) 
A programunkban használt saját változók és SFR-ek megjeleníthetık, módosíthatók a „Watch” 
ablakban. Az ablakot megjeleníteni a „Window”�”Debugging”�”Watches” menüponttal lehet. 

 
A megjelenı táblázathoz hozzá adhatunk újabb sorokat, melyekbe a megjeleníteni kívánt változók 
neveit kell begépelnünk. Az egyes sorokra jobb gombbal kattintva az elıugró menüben 
megváltoztathatjuk a számábrázolás (megjelenítés) módját. A „Value” oszlopban található 
értékekre duplán kattintva átírhatjuk azok értékét, majd a továbbiakban a szimulátor ezen új 
értékkel fogja a változót figyelembe venni. 

Nyomógomb lenyomásának szimulálása (asynchron stimulus) 
A gomb szimulációhoz elıször meg kell jelenítenünk a Stimulus ablakot. Ehhez a 
„Window”�”Simulator”�”Stimulus” menüpontra kell kattintanunk. 

 
A megjelenı táblázat „Pin” oszlopában kiválaszthatjuk a gerjeszteni kívánt bemenetet, majd az 
„Action” oszlopban megadhatjuk, hogy mi történjen a „Fire” oszlopban található gombbra kattintás 
pillanatában. A kattintás hatására okozhatunk alacsony, magas logikai szintet, lehet invertálni a 
bemenetet. Fontos, hogy ha le van állítva a szimuláció, akkor az egymás után végrehajtott 
változtatások közül csak a legutolsó lesz hatással a programunkra. „RUN” módban viszont a 
lenyomás pillanatában alkalmazásra kerül az új érték. 
Érdemes kipróbálni egy alacsony bemeneti értékre váró várakozó ciklusban, hogy töréspontot 
teszünk a kilépési pontra, mjad RUN módban futtatjuk a szimulátort. A kattintással létrehozott 
alacsony szintre a szimulátor ráfut a töréspontra és a végrehajtás megáll, a képernyın pedig 
frissülnek a változók pillanatnyi értékei. 

Töréspont létrehozása/megszüntetése 
A töréspont egy vagy több olyan memória cím megadása, amelyre ráfutva a szimulátor felfüggeszti 
a program futását, majd további fejlesztıi beavatkozásra váró állapotba kerül. A leállás pillanatában 
frissítésre kerülnek a képernyın látható változó értékek, diagrammok. 
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A töréspont be/kikapcsolásához jobb gombbal kattintsunk a 
kívánt programkódot tartalmazó sorra. Az elıugró menüben 
a „Toggle Line Breakpoint” menüpontra kattintva 
beszúrhatjuk, illetve kikapcsolhatjuk a töréspontot. 
Az aktív töréspontot a programkódban piros háttérszínnel 
láthatjuk, a sor elején egy piros négyzettel. 
 

 

Idı mérése (Stopwatch) 
A program egyes részeinek idızítését pontosan megszámoltathatjuk a szimulátorral. A funkció 
aktiválásához kattintsunk a „window”�Debugging”�”Stopwatch” funkcióra. 

 

A megjelenı ablakban láthatjuk az eltelt 
óraciklusok számát és a megadott órajel 
szerint átszámolt futási idıt is. A szimulátor 
számára az órajelet a szimulátor tulajdonságai 
között lehet beállítani. 

 

 

Logikai analizátor nézet 
A logikai analizátor ablakot a „Window”�”Simulator”�”Logic analyzer” menübıl választhatjuk 
ki. 

 

Az ablak bal alsó sarkában található  gombbal állíthatjuk be a megjeleníteni kívánt portlábakat, 
belsı jeleket. A program jelenlegi változata maximum 10000 jelváltást képes megjeleníteni, ezért 
lassú idızítések vizsgálatához nem használható ez a nézet. 



Mérési segédlet a Hardver alapok laborgyakorlataihoz 47 

 
 

Debugger 
A debugger a valódi áramkörben található mikrokontrollerbe épített speciális periféria, amely 
lehetıvé teszi néhány töréspont kezelését, a program leállítását, változóinak 
megjelenítését/módosítását. A program futása valós idıben, a mikokontroller tényleges órajelének 
idızítései szerint történik. A mikrokontroller a külvilágból érkezı valódi jelekkel áll kapcsolatban. 

Debugger indítása  
A debugger funkció aktiválásához elıször csatlakoztatni kell a mérıpanelt a számítógép egy 
mőködı USB portjára, majd a  

 
 

A projekthez tartozó 
„Dashboard” nézetben 
kattintsunk a „project properties” 

 
gombra, ahol a tulajdonságok 
között lehet a szimulátor módot 
kijelölni. 
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A megjelenı ablakban jelöljük ki 
a „Microchip Starter 
Kits”�”Starter kits 
(PKOB)�„Curisoity” eszközt, 
majd kattintsunk az „OK” 
gombra az ablak alján. 

 
 DEBUG 
 HOLD 
 READ 
 MAKE 
 RUN  

Ezt követıen aktívvá válik a 
fıképernyı felsı menüsorában 
néhány új funkció 

„RUN” Program fordítása, letöltése és a RESET láb felengedése (nincs debug funkció) 
„MAKE” Program fordítása, letöltése, RESET alacsonyan tartása 
„READ” Nem kódvédett programmemória kiolvasása a mikrokontrollerbıl 
„HOLD” RESET jel állapotának megváltoztatása (HOLD/RELEASE) 
„DEBUG” Program fordítása debug módban, letöltés, majd program indítás,  
  debug funkciók aktiválása. 
 

Megjegyzések: 
A hardveres debuggolás során nincs mód az idızítések pontos megmérésére (külsı mőszerrel 
persze lehet), nincs mód a stimulus funkciók használatára valamint a logiaki analizátor 
megjelenítésre sem.  
A töréspontok száma korlátozott, a mérésen használt mikrokontrollerben egy töréspont adható meg. 
A program a fizikai környezetbıl jövı jelekkel áll kapcsolatban. A kommunikációs perifériák 
leállnak egy töréspont hatására, ezért adatvesztés léphet fel (a külsı egységek nem tudják, hogy a 
mikokontroller most éppen leállt…). 
A változók megjelenítése hasonlóan mőködik a szimulátornál megismertekkel, de ügyelnünk kell 
arra, hogy az SFR regiszterek átírása azonnal hatással lehet a hozzá tartozó periféria mőködésére. 
Például egy kimenetre állított RA7 portbithez tartozó LATA regiszter 7. bitjének átírása azonnal 
módosítja a porton megjelenı feszültségszint értékét (LED-en láthatjuk a hatását). 
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4. LED villogtató példaprogram 
 

; BLINK ASM 
#include "p16f18875.inc" 
__CONFIG _CONFIG1, 0x3F8C 
__CONFIG _CONFIG2, 0x3F3F 
__CONFIG _CONFIG3, 0x3F9F 
__CONFIG _CONFIG4, 0x3FFF 
__CONFIG _CONFIG5, 0x3FFF  
 

; Konstansok definiálása 
#define LED_D5 LATA,7 
D500_00 EQU H'1B' 
D500_01 EQU H'FD' 
D500_02 EQU H'14' 
  

; RAM változók definiálása 
Bank0vars   UDATA   0x020 ;változók ramban 0 bankban fix címtıl 
DCNT0 RES 1; 
DCNT1 RES 1; 
DCNT2 RES 1; 
; Programkód    
RES_VECT  CODE    0x0000    ; reset vektor 
    GOTO    START     ; ugrás a program elejére 
MAIN_PROG CODE              ; let linker place main program 
START: 

    CALL    BOARDINIT 
MAIN_LOOP: 

    BSF LED_D5 
    CALL DELAY500ms 
    BCF LED_D5 
    CALL DELAY500ms 
    GOTO MAIN_LOOP       ; végtelen ciklus 
DELAY500ms: 

    MOVLW   D500_02 
    MOVWF   DCNT2 
    MOVLW   D500_01 
    MOVWF   DCNT1 
    MOVLW   D500_00 
    MOVWF   DCNT0 
D_loop: 

    DECFSZ  DCNT0,F 
    BRA     D_loop 
    DECFSZ  DCNT1,F 
    BRA     D_loop 
    DECFSZ  DCNT2,F 
    BRA     D_loop 
    RETURN 
BOARDINIT:    

    BANKSEL ANSELA 
    CLRF    ANSELA 
    BSF    ANSELA,0 ;A0 a potenciométer 
    CLRF    ANSELB 
    CLRF    ANSELC 
    CLRF    ANSELD 
    BANKSEL TRISA  ;innentol minden 0-s bankban van 
    MOVLW   0x0F   ;A7-6-5-4 ledek 
    MOVWF   TRISA 
    RETURN 
    END 
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[1] PIC16F1619 datasheet (DS40001770C.pdf) 

[2] PIC16F18875 datasheet (DS40001802E.pdf) 

[3] DM164136 Curiosity HPC demópanel leírása 

[4] MIKROE 7seg click leírása 

[5] SN74HC595 datasheet, Texas Instruments 

[6] MPLAB-X fejlesztıi környezet, Microchip 

 


