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Hardver alapok 6. laborgyakorlat 
 

A laborgyakorlat célja: 
Periféria kezelés megvalósítása (SPI kijelzı kezelés) és hardveres idızítı gyakorlati alkalmazása. 
Megszakítás kezelés gyakorlati alkalmazása. Idızítés és IT kezelés szimulátoros ellenırzése. 

1. Hardveres idızítı kezelése 
Feladatok: 

1. Készítsünk késleltetı szubrutint, amely a TIMER0 idızítı segítségével 10ms idejő késleltetést 
valósít meg. 

2. Alakítsuk át úgy a programot, hogy megszakítást okozzon a TIMER túlcsordulása. 
3. Ellenırizzük az idızítést szimulátorban is. Villogtassuk a megszakítási szubrutinból az RA7 

kimeneten lévı LED-et 1Hz frekvenciával. 
 

Segítség a megoldáshoz 
A mikrokontroller 32MHz órajelének negyede (Fosc/4) rendelkezésre áll, mint választható órajel forrás. A 

feladat tehát az, hogy milyen osztásértékeket állítsunk be az elıosztón, a számlálón és az utóosztón ahhoz, 

hogy 8MHz-bıl 100Hz legyen. A PIC segédlet blokkvázlatát és a választható értékeket figyelembe véve egy 

lehetséges megoldás: 
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Ennek értelmében az elıosztót 1:32-re kell állítani, a TMR0 számlálót 8 bites üzemmódba kell kapcsolni, és 

1:250-es osztásra állítani, majd az utóosztót 1:10-re kell választani. 

Ehhez a következı regiszterekbe a következı értékeket kell írnunk: 

Regiszter név Érték (binárisan) Megjegyzés 
T0CON0 B’1000 1001’ Bekapcsolás + 1:10 utóosztás 
T0CON1 B’0100 0101’ Fosc/4 + 1:32 elıosztás 
TMR0H B’1111 1001’ 0…249 között számol 

2. Hardveres SPI kezelése 
Feladatok: 

1. Készítsük el az elızı laborfoglalkozáson megvalósított SENDBYTE szubrutint a mikrokontroller 
belsı MSSP2 hardveres perifériájának használatával. 

2. A hétszegmens kijelzın szeretnénk hexadecimális számokat megjeleníteni. Ehhez készítsünk egy 
olyan konvertáló szubrutint (HEXA2DISP), amely egy tetszıleges 4 bites értékhez elıállítja a 
megfelelı hétszegmens kódot, amelyet az elızı pontokban elkészített szubrutinok segítségével a 
kijelzın is megjeleníthetünk. 

3. Jelenítsük meg a mérésvezetı által megadott hexadecimális értéket a kijelzın az elızıekben 
elkészített szubrutinok felhasználásával 

3. Stopper készítése 
Feladat:  
S1 nyomógombbal indítva, S2-ve megállítva készítsünk tized másodperces felbontású stoppert. Az idımérést 
hardveres idızítı megszakításból valósítsuk meg. A pontos idızítéseket szimulátorban is ellenırizzük. A 
kipróbáláshoz (idızítés, kijelzés) használjuk fel az elızı feladatban elkészített szubrutinokat. 
 

Segítség a megvalósításhoz: 

Használjuk fel az elsı feladatban beállított Timer0-t úgy, hogy az 10ms idıközönként megszakításokat 

kérjen. A megszakítási rutin minden tizedik meghívásakor egy számláló változó értékét (ITSWCNT) növelje. 

A fıciklus figyelje a gombok állapotát, és annak megfelelıen állítsa le, vagy indítsa el a timer0-t, valamint 

jelenítse meg a számláló változó aktuális értékét. 

A pontos mérés érdekében a timer0 indítása elıtt célszerő a pillanatnyi értékét 0-ra állítani (CLR TMR0L)  

Oldjuk meg a stopper újraindítását is (pl leállított állapotban újbóli leállító gomb megnyomás törölje a 

változót). 
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Szorgalmi feladatok: 

Reakcióidı mérı 
Feladat:  
Az S1 gomb lenyomása, majd felengedése után a D5 LED „véletlenszerő” bekapcsolását követıen mérjük 
meg az S1 gomb lenyomásának idejét századmásodperc pontossággal. A mért értéket jelenítsük meg a 
7szegmens kijelzın. Idıméréshez használjuk a hardveres idızítıt. 
 

Bıvítés: Használjuk a bal és jobb oldali LED-et is. Azt a gombot kell megnyomni, amelyikhez tartozó LED 
világít. Ha mindkettı világít, akkor mindkét gombot meg kell nyomni.  
 
Segítség a megvalósításhoz: 
Az idımérést a stopperhez hasonlóan végezhetjük (100Hz = 32MHz/4/64/10/125).  

A „véletlenszerő” bekapcsolásra több lehetıség is adódhat: 

1. Ha az idımérést végzı timer0-t soha sem állítjuk le, akkor, amikor a felhasználó a mérés indításához 

megnyomja S1 gombot, a timer0 regiszter (TMR0L) értéke a felhasználó számára elıre nem ismerhetı 

(kb. véletlenszerő). Ezt az értéket felhasználhatjuk a várakozásban. 

2. A mikrokontrollerben található AD átalakító meglehetısen zavar érzékeny, ezért a mért érték legkisebb 

helyiértékő bitje gyakorlatilag véletlenszerő. Ha az AD átalakítóval egymás után többet mérünk, majd 

minden mérés legkisebb helyiértékő bitjét egymás után másoljuk, azzal egy elég véletlenszerő és 

megfelelıen nagy számot kaphatunk. 

Kijelzı fényerı állítása 
Feladat: 
Állítson elı az RC2 kimeneten változtatható kitöltési tényezıjő négyszögjelet. Használja a mikrokontroller 
PWM funkcióját (ne szoftveresen kapcsolgatva állítsa elı a kimeneti jelet). A kitöltési tényezı értékét az 
RA0 bemenetre csatlakoztatott potenciométerrel lehessen állítani. 
Ne feledkezzünk meg shiftregiszter reset bemenetének megfelelı vezérlésérıl sem! 
 
Segítség a megvalósításhoz: 
Olvassuk el a segédletet és a mikrokontroller adatlapjának PWM és AD konverterrel kapcsolatos fejezeteit. 

A PWM-et és az AD-t is elég csak 8 bites felbontással használni (csak az ADRESH és PWM7DCH 

regisztereket használni. Ehhez az AD átalakítót balra igazított módba célszerő kapcsolni. 

 

4. Ellenırzı kérdések 

 
Az alábbi ellenırzı kérdések megválaszolásához nézze át az elıadáson elhangzott anyagokat és 
tanulmányozza a mérési útmutatót. 
 

• Rajzolja fel milyen jeleket használ az SPI interfész. 

• Sorolja fel a TIMER0 fıbb részegységeit (legalább 3). 

• Hogyan lehet a mikrokotrollerben az összes megszakítást letiltani? 

• Mi történik egy megszakítás érvényre jutásakor? 

• Ha több IT forrás is van, hogyan lehet kideríteni az aktív forrást? 

• Egy IT érvényre jutásakor a felsorolt regiszterek közül melyiket menti automatikusan a kontroller: 
BSR, PCLATH, PORTA, STATUS, TMR0H, WREG? 

• Mi a különbség a RETURN és a RETFIE utasítások között? 

• Mit állít vissza automatikusan a kontroller a RETFIE utasítás végrehajtásakor? 
 


