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Кіріспе 

Ұсынылған әдістемелік дайындалымда «Микропроцессорлық жүйелер» 

пәнінің, PIC микроконтроллерлерінің қызмет мүмкіндіктерін кеңірек 

игерумен қатар, перифериялық және сыртқы құрылғыларды микроконтроллер 

арқылы басқару мүмкіндіктерін оқытуға арналған, екінші бөлімі бойынша 

зертханалық жұмыстар ұйымдастыруға арналған нұсқамалар келтірілген. 

Қойылған мәселелердің бағдарламалы жолмен іске асырылуын 

қамтамасыз етуге, әдістемелік нұсқаулардың бірінші бөліміндегі сияқты, 

микроконтроллер негізіндегі цифрлық басқару жүйелерін жобалау 

мәселелерін шешуге көп мүмкіндік беретін, арнайы бағдарламалық құрал 

ретінде бағдарламалы PIC Simulator IDE симуляторын пайдалану ұсынылған.  

Әдістемелік дайындалымда микроконтроллерлердің ішкі перифериялық 

құрылғыларымен (таймерлер, аналогты-цифрлық түрлендіргіштер) қатар, 

микроконтроллерлерден тыс орналасқан сыртқы құрылғыларды (24C64A 

микросұлбасы түріндегі сыртқы жады, HD44780 сияқты сұйық-кристалды 

дисплей) басқару мүмкіндіктері мен оларға дерек таратуға пайдаланылатын 

тізбелі I2C интерфейсі қарастырылады 

Ұсынылған зертханалық жұмыстар, пәннің бірінші бөлімі бойынша 

зертханалық жұмыстарда пайдаланылған PIC16F84A микроконтроллеріне 

қарағанда қызмет мүмкіндігі кеңірек келетін, PIC16F628A және PIC16F873A 

микроконтроллерлерін пайдалануға дайындалған.  
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1 Зертханалық жұмыс №1. Сұйық-кристалды дисплей 

Жұмыс мақсаты: сұйық-кристалды дисплеймен жұмыс ұйымдастыру 

принциптерін игеру. 

1.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

1.2 Қажетті мәліметтер 

Сұйық-кристалды дисплейдің (HD44780) жұмысын басқару 

командалары 1.1 кестеде келтірілген. 

1.1 кесте – LCD HD44780 командалары 
№ RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Tmin, us 

1 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1520 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 37 

3 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 37 

4 0 0 0 1 D С B   37 

5 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 37 

6 0 0 0 1 DL N F - - 37 

7 0 0 1 ACG 37 

8 0 1 ADD 37 

9 1 DATA 37 
 

Команда 1 DDRAM құрамын тазартып, дисплей терезесі мен курсорды 

бастапқы позицияға келтіреді. Команда 2 осы жұмыстарды атқарады, бірақ 

бұл кезде бейнежады құрамын өзгеріссіз қалдырады. Команда 3 келесі 

символдың енгізілуі кезіндегі курсордың ығысу бағытын анықтайды (I/D=0 – 

оңға, I/D=0 – солға) және дисплей ығысымына рұқсат береді (S=1 – ығысымға 

рұқсат беріледі, S=0 – ығысымға тыйым салынған). Команда 4 биттері курсор 

көрсетілімін (B=0 – курсор жыпылықтайды, B=0 – курсор жыпылықтамайды: 

C=1 – курсор көрініп тұрады, C=0 – курсоркөрінбейді) және экран жұмысын  

анықтайды (D=1 – дисплей қосылған, D=0 – дисплей қосылмаған). Команда 5 

жүгірме жолды жүзеге асыруға пайдаланылады. Ол арқылы дисплейді немесе 

курсорды ығыстыруға болады (S/C=1 – дисплей ығысады, S/C=0 – курсор 

ығысады), ығысу бағыты (R/L=1– оңға, R/L=0– солға). DDRAM құрамы, бұл 

жағдайда, өзгеріссіз қалады. Команда 6 модулдің бастапқы қойылымында ғана 

пайдаланылады. Ол интерфейс түрін (DL=1 – 8-сымды, DL=0 – 4-сымды), 

дисплей жолының санын (N=1 – 2 жол, N=0 – 1 жол) және шрифт мөлшерін 

(F=1 – шрифт 5х10 нүкте, (F=0 – шрифт 5х7 нүкте) анықтайды. 7 және 8 

командалары CGRAM және DDRAM жадыларының кезекті адресін қоюға 

арналған, олар дерек жазуын жүргізуші 9 командасымен бірге пайдаланыла-

ды. Курсор DDRAM жадысына қойылғаннан кейін, команда 9 CGROM 
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кестесіндегі символ адресін (0…FFh) жібереді де, символ сәйкесті позицияға 

шығарылады. 7 және 9 командаларының қиыстырмасы сәйкесті адрестер 

бойынша CGRAM құрамында жаңа символдар құруға пайдаланылады. Әрбір 

символды жазуға мкроконтроллер жадысының 8 байты пайдаланылады. 

Қажетті деректер, матрицаның 5 бағанасына сәйкесті, 5 кіші разрядында 

болады. Логикалық бірге дисплейде нүкте шығарылуына сәйкес келеді. 

ЖКИ-ға дерек жазу мезетінде  микроконтроллер DB7…DB0 жолдарына 

8-разрядты код қояды да, одан кейін E шықпасында строб импульсін жібереді. 

Импульс аяқталғаннан кейін келесі транзакция басталымына дейін пауза болу 

керек. Команды/дерек жазылымының белгісін RS жолы анықтайды: RS=0 

кезінде – команда, ал RS=1 кезінде дерек жіберіледі. Деректердің жіберілім 

бағытын R/W жолындағы деңгей анықтайды (R/W=1 – индикатордан оқу, 

R/W=1 – индикаторға жазу). Іс жүзіндегі құрылымдарда, әдетте, дерек оқылуы 

қажет болмайды, сондықтан біз оны қарастырмаймыз. 

Дисплейдегі әрбір әріп орны 5х7 нүктелі матрица құрады. Ең басынан 

HD44780 құрамындағы CGROM (Character Generator ROM) генераторында 

орналастырылған нақтылы символдар болады. Олардың кез келгенін көрсету 

үшін микроконтроллер бағдарламасы позиция координаттарын, одан кейін 

CGRAM құрамындағы символ адресін жібереді. CGRAM құрамының 

бастапқы 16 ұяшығында кестеде жоқ жаңа әріптер жазуға болады. 

Жұмыста, бұрын пайдаланылған PIC16F84A микроконтроллеріне 

қарағанда жұмыс мүмкіндіктері кеңірек, PIC16F628A микроконтроллері 

пайдаланылады. 

1.3 Жұмыс тапсырмасы 

1.3.1 CGROM генераторында орнастырылған символдар кестесін оқу 

және осы символдар арқылы мәтін құру бағдарламасының жұмысын зерттеу: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Симулятор-

дың негізгі терезесінде микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F628A) және 

тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген  CGROM генераторымен 

жұмыс істеу бағдарламасын енгізіңіз; 
 

; LCD_CGROM 

;-------------------------------------------- 

 List    p = 16F628A 

 __Config 03F30h 

;-------------------------------------------- 

; LCD HD44780 

;-------------------------------------------- 

Byte  equ  70h 

Lines  equ  71h 

Line  equ  72h 

;****************************** 

Write  bsf  PortA,E 

  nop 

  nop 

  bcf  PortA,E 

  return 

;****************************** 

Bits  btfsc  Byte,7 

  bsf  PortB,7 

  btfss  Byte,7 
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Total  equ  73h 

Num  equ  74h 

Pause  equ  75h 

Sec  equ  76h 

SecH  equ  77h 

DtNum equ  78h 

Temp  equ  79h 

;-------------------------------------------- 

E  equ  0 

RS  equ  1 

RW  equ  2 

;-------------------------------------------- 

Del  equ  .100 

;****************************** 

  org  0 

  goto   Start 

;****************************** 

LineN addwf  PCL,F 

  retlw  30h 

  retlw  31h 

  retlw  32h 

  retlw  33h 

  retlw  34h 

  retlw  35h 

  retlw  36h 

  retlw  37h 

  retlw  38h 

  retlw  39h 

  retlw  41h 

  retlw  42h 

  retlw  43h 

  retlw  44h 

  retlw  45h 

  retlw  46h 

;****************************** 

Data1  addwf  PCL,F 

  retlw  4Ch ; L 

  retlw  69h ; i 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  65h ; e 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  4Eh ; N 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  20h ; _ 

  bcf  PortB,7 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,6 

  bsf  PortB,6 

  btfss  Byte,6 

  bcf  PortB,6 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,5 

  bsf  PortB,5 

  btfss  Byte,5 

  bcf  PortB,5 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,4 

  bsf  PortB,4 

  btfss  Byte,4 

  bcf  PortB,4 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,3 

  bsf  PortB,3 

  btfss  Byte,3 

  bcf  PortB,3 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,2 

  bsf  PortB,2 

  btfss  Byte,2 

  bcf  PortB,2 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,1 

  bsf  PortB,1 

  btfss  Byte,1 

  bcf  PortB,1 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,0 

  bsf  PortB,0 

  btfss  Byte,0 

  bcf  PortB,0 

;-------------------------------------------- 

  return 

;****************************** 

ClrCG movlw .2 

  movwf Temp 

;-------------------------------------------- 

Again  bcf  PortA,RS 

  movlw 40h 
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;****************************** 

Data2  addwf  PCL,F 

  retlw  49h ; I 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  6Ch ; l 

  retlw  69h ; i 

  retlw  6Bh ; k 

  retlw  65h ; e 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  50h ; P 

  retlw  49h ; I 

  retlw  43h ; C 

  retlw  21h ; ! 

  retlw  20h ; _ 

 retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

;****************************** 

Data3  addwf  PCL,F 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  57h ; W 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  72h ; r 

  retlw  79h ; y 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  54h ; T 

  retlw  2Eh ; . 

  retlw  53h ; S 

  retlw  68h ; h 

  retlw  61h ; a 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  61h ; a 

  retlw  79h ; y 

;****************************** 

Start   movlw .7 

  movwf Cmcon 

  clrf  PortA 

  clrf  PortB 

  bsf  Status,5 

  movlw F8h 

  movwf TrisA 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  bsf  PortA,RS 

  movlw .8 

  movwf Total 

;-------------------------------------------- 

PreClr movlw .8 

  movwf Line 

P_Clr  movlw 80h 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  decfsz Line,F 

  goto  P_Clr 

  decfsz Total,F 

  goto  PreClr 

  decfsz Temp,F 

  goto  Again 

  return 

;****************************** 

Clr  bcf  PortA,RS 

  movlw .1 

  movwf Pause 

  call  LCD 

  clrf  Pause 

  return 

;****************************** 

CGROM bcf  PortA,RS 

  movlw 83h 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data1 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .7 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;========================== 

  movlw .16 
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  clrf  TrisB 

  bcf  Status,5 

;****************************** 

  call  InitLCD 

;========================== 

  call  ClrCG 

  call  CGROM 

  call  EngText 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1  

;****************************** 

InitLCD movlw b'00111000' 

  movwf Byte 

  call  Bits 

  call  ms30 

  call  Write 

  call  us40 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Pause 

  movlw b'00001100' 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  incf  Pause,F 

  movlw b'00000001' 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Pause 

  movlw b'00000110' 

  call  LCD 

  return 

;****************************** 

LCD  movwf Byte 

  call  Bits 

  call  Write 

  btfss  Pause,0 

  goto  us40 

  goto  ms1_6 

;-------------------------------------------- 

us40  movlw .10 

  movwf Sec 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  movwf Lines 

  clrf  Line 

  clrf  Num 

;****************************** 

Next  bsf  PortA,RS  

;-------------------------------------------- 

  movf  Line,W 

  call  LineN 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  movlw 3Ah ; : 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,RS 

  movlw C0h 

  call  LCD 

;========================== 

  movlw .16 

  movwf Total 

  bsf  PortA,RS  

;-------------------------------------------- 

Cont  movf  Num,W 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  incf  Num,F 

  decf  Total,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  Cont 

  incf  Line,F 

  decf  Lines,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+6 

;========================== 

  bcf  PortA,RS  

  movlw 8Bh 

  call  LCD 

;========================== 

  call  Delay 

  goto  Next 

  call  Delay 

  return 

;****************************** 

EngText bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 
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  return 

;-------------------------------------------- 

ms1_6 movlw .150 

  movwf Sec 

  movlw .2 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;-------------------------------------------- 

ms30  movlw .255 

  movwf Sec 

  movlw .30 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  movlw Del 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

  call  LCD 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data2 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;****************************** 

  bcf  PortA,RS 

  movlw C0h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data3 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

  call  Delay 

  return 

;****************************** 

  end 
 

 бағдарламаны LCD_CGROM аталымымен сақтаңыз және ассемблер-

леңіз (Tools/Assemble&Load); 

 дисплей экранына шығарыңыз ЖКИ (LCD Module) шықпаларынан 

жұмыс істеуге реттеңіз PortA: E – PortA,0; RS – PortA,1; RW – PortA,2; 

 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарламаны Ultimate режимінде іске қосып және LCD экранына 

символдардың шығарылымын (1.1 сурет) бақылай отырып, CGROM 

генераторы  символдарының кестесін құрыңыз. 
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1.3.2 LCD экранына мәтін шығару принциптерін игеру: 

 LCD экранына мәтін шығару принциптерінің іске асырылуын 

қадамды жұмыс режимінде тексеріңіз. 

 бағдарламаны LCD экранына мәтін шығаруға өзгертіңіз. 

 

1.1 сурет 

1.4 Бақылау сұрақтары 

1. Қарастылған бағдарламаның командаларына түсініктеме жазыңыз. 

2. LCD модулін жұмысқа дайындау тәртібін суреттеңіз. 

3. LCD модулімен жұмыс істеу командаларын және олардың қызметін 

суреттеңіз. 

4. Бағдарламаның жеке блоктарының қызметін және жұмыс тәртібін су-

реттеңіз. 

5. LCD экранына CGROM генераторынан символдар шығару тәртібін 

суреттеңіз. 

6. Қарастырылған бағдарлама құрамындағы қосалқы бағдарламалармен 

жұмыс ұйымдастырылу тәртібін суреттеңіз. 

7. LCD экранына мәтін шыарылуын дайындау тәртібін суреттеңіз. 

8. Қарастырылған бағдарламада сәйкесті мәтін шыарылуын 

дайындаушы қосалқы бағдарламаның (EngText) жұмыс принциптерін 

түсіндіріңіз. 

2 Зертханалық жұмыс №2. LCD құрамында жаңа символдар құру 

Жұмыс мақсаты: CGROM генераторының құрамында болмаған жаңа 

символдар құру принциптерін игеру.  

2.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

2.2 Қажетті мәліметтер 

Дисплейдегі әрбір әріп орны 5х7 нүктелі матрица құрады. Ең басынан 

HD44780 құрамындағы CGROM (Character Generator ROM) генераторында 

орналастырылған нақтылы символдар болады. Олардың кез келгенін көрсету 
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үшін микроконтроллер бағдарламасы позиция координаттарын, одан кейін 

CGRAM құрамындағы символ адресін жібереді. CGRAM құрамының 

бастапқы 16 ұяшығында кестеде жоқ жаңа әріптер жазуға болады. 

CGRAM құрамында жаңа символдар құру үшін 7 және 9 

командаларының қиыстырмасы пайдаланылады Әрбір символды жазуға 

микроконтроллер жадысының 8 байты пайдаланылады. Қажетті деректер, 

матрицаның 5 бағанасына сәйкесті, 5 кіші разрядында болады (2.1 сурет). 

Логикалық бірге дисплейде нүкте шығарылуына сәйкес келеді. 
 

Address Data 

Symbols Lines Image 

A5 A4 A3 A2 A1 A0 D4 D3 D2 D1 D0 

0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 0 

1 0 1 0 1 0 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 0 1 

2.1 сурет 

Әрбір 5х8 символы занимает CGRAM жадысында сегіз байт (әрбір 

жолға бір байттан) пайдаланылады. Әрбір байттың кіші 5 биті жолдағы бес 

нүктенің қайсысының жануы, қайсысының жанбауы керектігін анықтайды. 

Үлкен үш бит пайдаланылмайды. 

CGRAM мөлшері 64 байт, сондықтан оған сілтеуге адрестің алты биті 

(2
6
=64) пайдаланылады. Үш кіші биті кезекті символға арналған жол адресін, 

ал үш үлкен биті әріп генераторындағы символ нөмірін сілтейді. 

2.3 Жұмыс тапсырмасы 

2.3.1 Жаңа символдар құру бағдарламасының жұмысын зерттеу: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Микро-

контроллер түрін анықтаңыз (PIC16F628A) және тактілік генератор жиілігін (4 

MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген жаңа символдар құру және 

осы символдар негізіндегі мәтін дайындау бағдарламасын енгізіңіз; 
 

; LED_CGRAM  

;-------------------------------------------- 

 list    p = 16F628A 

 __Config 03F30h 

  goto  $-4 

  return 

;--------------------------------------------

Delay  movlw .255 
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;-------------------------------------------- 

; LCD HD44780 

;****************************** 

Byte  equ  70h 

Lines  equ  71h 

Line  equ  72h 

Total  equ  73h 

Num  equ  74h 

Pause  equ  75h 

Sec  equ  76h 

SecH  equ  77h 

DtNum equ  78h 

Temp  equ  79h 

;-------------------------------------------- 

E  equ  0 

RS  equ  1 

RW  equ  2 

;-------------------------------------------- 

Del  equ  .100 

;****************************** 

  org  0 

  goto   Start 

;****************************** 

Data3  addwf  PCL,F 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  57h ; W 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  72h ; r 

  retlw  79h ; y 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  54h ; T 

  retlw  2Eh ; . 

  retlw  53h ; S 

  retlw  68h ; h 

  retlw  61h ; a 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  61h ; a 

  retlw  79h ; y 

;****************************** 

Data4  addwf  PCL,F 

  retlw  80h ; в 

  retlw  80h 

  movwf Sec 

  movlw Del 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;****************************** 

Write  bsf  PortA,E 

  nop 

  nop 

  bcf  PortA,E 

  return 

;****************************** 

Bits  btfsc  Byte,7 

  bsf  PortB,7 

  btfss  Byte,7 

  bcf  PortB,7 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,6 

  bsf  PortB,6 

  btfss  Byte,6 

  bcf  PortB,6 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,5 

  bsf  PortB,5 

  btfss  Byte,5 

  bcf  PortB,5 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,4 

  bsf  PortB,4 

  btfss  Byte,4 

  bcf  PortB,4 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,3 

  bsf  PortB,3 

  btfss  Byte,3 

  bcf  PortB,3 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,2 

  bsf  PortB,2 

  btfss  Byte,2 



15 

 

  retlw  9Eh 

  retlw  91h 

  retlw  9Eh 

  retlw  91h 

  retlw  9Eh 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; и 

  retlw  80h 

  retlw  91h 

  retlw  93h 

  retlw  95h 

  retlw  99h 

  retlw  91h 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; н 

  retlw  80h 

  retlw  91h 

  retlw  91h 

  retlw  9Fh 

  retlw  91h 

  retlw  91h 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; т 

  retlw  80h 

  retlw  9Fh 

  retlw  84h 

  retlw  84h 

  retlw  84h 

  retlw  84h 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; я 

  retlw  80h 

  retlw  8Fh 

  retlw  91h 

  retlw  8Fh 

  retlw  85h 

  retlw  89h 

  retlw  80h 

;****************************** 

Data5  addwf  PCL,F 

  retlw  43h ; C 

  retlw  72h ; r 

  retlw  65h ; e 

  retlw  61h ; a 

  bcf  PortB,2 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,1 

  bsf  PortB,1 

  btfss  Byte,1 

  bcf  PortB,1 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,0 

  bsf  PortB,0 

  btfss  Byte,0 

  bcf  PortB,0 

;-------------------------------------------- 

  return 

;****************************** 

ClrCG movlw .2 

  movwf Temp 

;-------------------------------------------- 

Again  bcf  PortA,RS 

  movlw 40h 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  bsf  PortA,RS 

  movlw .8 

  movwf Total 

;-------------------------------------------- 

PreClr movlw .8 

  movwf Line 

P_Clr  movlw 80h 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  decfsz Line,F 

  goto  P_Clr 

  decfsz Total,F 

  goto  PreClr 

  decfsz Temp,F 

  goto  Again 

  return 

;****************************** 

Clr  bcf  PortA,RS 

  movlw .1 

  movwf Pause 

  call  LCD 

  clrf  Pause 

  return 
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  retlw  74h ; t 

  retlw  65h ; e 

  retlw  64h ; d 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  73h ; s 

  retlw  79h ; y 

  retlw  6Dh ; m 

  retlw  62h ; b 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  6Ch ; l 

  retlw  73h ; s 

  retlw  3Ah ; : 

;****************************** 

Data6  addwf  PCL,F 

  retlw  4Dh ; М 

  retlw  02h ; н 

  retlw  65h ; е 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  02h ; н 

  retlw  70h ; р 

  retlw  61h ; а 

  retlw  00h ; в 

  retlw  01h ; и 

  retlw  03h ; т 

  retlw  63h ; с 

  retlw  04h ; я 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  50h ; P 

  retlw  49h ; I 

  retlw  43h ; C 

;****************************** 

Data7  addwf  PCL,F 

  retlw  80h ; г- 

  retlw  80h 

  retlw  9Fh 

  retlw  90h 

  retlw  9Eh 

  retlw  90h 

  retlw  90h 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; д 

  retlw  80h 

  retlw  86h 

  retlw  8Ah 

;****************************** 

RusSym bcf  PortA,RS 

  movlw 40h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data4 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .39 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;-------------------------------------------- 

  call  Clr 

  bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data5 

  call  LCD 

 movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,RS 

  movlw C0h;C5h 

  call  LCD 

;========================== 

  movlw .16;.8 

  movwf Total 

  bsf  PortA,RS  

;-------------------------------------------- 
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  retlw  8Ah 

  retlw  8Ah 

  retlw  9Fh 

  retlw  91h 

  retlw  80h ; й 

  retlw  8Ah 

  retlw  95h 

  retlw  93h 

  retlw  95h 

  retlw  99h 

  retlw  91h 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; н 

  retlw  80h 

  retlw  91h 

  retlw  91h 

  retlw  9Fh 

  retlw  91h 

  retlw  91h 

  retlw  80h 

  retlw  80h ; y 

  retlw  80h 

  retlw  91h 

  retlw  8Ah 

  retlw  84h 

  retlw  84h 

  retlw  8Eh 

  retlw  84h 

  retlw  80h ; ы 

  retlw  80h 

  retlw  91h 

  retlw  91h 

  retlw  99h 

  retlw  95h 

  retlw  99h 

  retlw  80h 

;****************************** 

Data8  addwf  PCL,F 

  retlw  4Dh ; М 

  retlw  61h ; а 

  retlw  00h ; г- 

  retlw  61h ; а 

  retlw  03h ; н 

  retlw  20h ; _ 

NewR movf  Num,W 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  incf  Num,F 

  decf  Total,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  NewR 

;========================== 

  call  Delay 

  return 

;****************************** 

RusText bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data6 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;****************************** 

  call  Name 

  return 

;****************************** 

KazSym bcf  PortA,RS 

  movlw 40h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data7 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 
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  retlw  50h ; P 

  retlw  49h ; I 

  retlw  43h ; C 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  04h ; y 

  retlw  03h ; н 

  retlw  61h ; а 

  retlw  02h ; й 

  retlw  01h ; д 

  retlw  05h ; ы 

;****************************** 

Start   movlw .7 

  movwf Cmcon 

  clrf  PortA 

  clrf  PortB 

  bsf  Status,5 

  movlw F8h 

  movwf TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,5 

;****************************** 

  call  InitLCD 

  call  ClrCG 

  call  RusSym 

  call  RusText 

  call  KazSym 

  call  KazText 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1  

;****************************** 

InitLCD movlw b'00111000' 

  movwf Byte 

  call  Bits 

  call  ms30 

  call  Write 

  call  us40 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Pause 

  movlw b'00001100' 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  incf  Pause,F 

  movlw b'00000001' 

  sublw  .47 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;-------------------------------------------- 

  call  Clr 

  bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data5 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,RS 

  movlw C5h 

  call  LCD 

;========================== 

  movlw .8 

  movwf Total 

  bsf  PortA,RS  

;-------------------------------------------- 

NewK movf  Num,W 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  incf  Num,F 

  decf  Total,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  NewK 

;========================== 

  call  Delay 

  return 

;****************************** 

KazText bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  call  LCD 

;========================== 
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  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Pause 

  movlw b'00000110' 

  call  LCD 

  return 

;****************************** 

LCD  movwf Byte 

  call  Bits 

  call  Write 

  btfss  Pause,0 

  goto  us40 

  goto  ms1_6 

;-------------------------------------------- 

us40  movlw .10 

  movwf Sec 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  return 

;-------------------------------------------- 

ms1_6 movlw .150 

  movwf Sec 

  movlw .2 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;-------------------------------------------- 

ms30  movlw .255 

  movwf Sec 

  movlw .30 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  bsf  PortA,RS 

  bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data8 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

;****************************** 

  call  Name 

  return 

;****************************** 

Name  bcf  PortA,RS 

  movlw C0h 

  call  LCD 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

  call  Data3 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

  call  Delay 

  return 

;****************************** 

  end 
 

 бағдарламаны LED_CGRAM аталымымен сақтаңыз және ассемблер-

леңіз; 
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 дисплей экранына LCD Module шығарыңыз да, оны PortA шықпала-

рынан жұмыс істеуге реттеңіз: E – PortA,0; RS – PortA,1; RW – PortA,2; 

 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарламаны Ultimate режимінде іске қосып, LCD экранында жаңа 

құрылған символдардың шығарылуын бақылаңыз. 

2.3.2 Жаңа символдар құру принциптерін игеру: 

 қадамдау жұмыс режимінде жаңа символдар құру принциптерінің 

орындалуын және дайындалған мәтін шығарылуын тексеріңіз; 

 бағдарламаны Ultimate режимінде іске қосып, жаңа құрылған 

символдардың LCD экранына шығарылуын бақылаңыз; 

 бағдарламаны өзге символдар құруға және сәйкесті мәтін шығаруға 

өзгертіңіз. 

2.4 Бақылау сұрақтары 

1. Қарастырылған бағдарламаның құрылымын суреттеңіз. 

2. LCD модулін жұмысқа дайындау тәртібін суреттеңіз. 

3. Жаңа символдар құруға пайдаланылатын командаларды суреттеңіз. 

4. Жаңа символдар құру принциптерін түсіндіріңіз. 

5. LCD экранына CGROM генераторынан жаңа құрылған символдарды 

шығару тәртібін суреттеңіз. 

6. LCD экранына шығаруға мәтін дайындау тәртібін суреттеңіз. 

7. Қарастырылған бағдарламадағы жаңа символдар құруға 

пайдаланылатын қосалқы бағдарламалармен (RusSym, KazSym) жұмыс 

ұйымдастырылу тәртібін суреттеңіз; 

8. Қарастырылған бағдарламадағы сәйкесті мәтін шығаруға 

пайдаланылатын қосалқы бағдарламалармен (RusText, KazText) жұмыс 

ұйымдастырылу тәртібін суреттеңіз. 

3 Зертханалық жұмыс №3. TMR1 таймері  

Жұмыс мақсаты: импульстер тізбесін TMR1 таймері арқылы 

қалыптастыру принциптерін игеру. 

3.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

3.2 Қажетті мәліметтер 

Екібайтты TMR1 таймерінің (TMR1H және TMR1L регистрлері) 

жұмысын басқару T1CON, IntCon, PIE1, PIR1 регистрлерімен жүзеге 

асырылады. Олардың биттерінің қызметі 3.1-3.4 кестелерінде келтірілген. 



21 

 

3.1 кесте – T1CON регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7-6 –  

5-4 
T1CSPS1- 

T1CSPS0 

Алғы бөлгіш: 11 – 8, 10– 4, 01 – 2, 00 – 1 

3 T1OSCEN’ Ішкі генераторды пайдалану рұқсаты 

2 T1SYNCH Сыртқы сигналдарды ішкі тактімен сәйкестіру рұқсаты  

1 TMR1CS Таймерді сыртқы сигналдармен тактілеу рұқсаты 

0 TMR1ON TMR1 таймерін пайдалану рұқсаты 

3.2 кесте – IntCon регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 GIE Жалпы үзіліс рұқсаты 

6 PEIE Перифериялық модулдерден үзіліс рұқсаты 

5 T0IE TMR0 асуынан үзіліс рұқсаты 

4 INTE Сыртқы INT үзілісінің рұқсаты 

3 RBIE RB7-RB4 сигналдарының өзгерісінен үзіліс рұқсаты 

2 T0IF TMR0 асуынан үзіліс туы 

1 INTF Сыртқы INT үзілісінің туы 

0 RBIF RB7-RB4 сигналдарының өзгерісінен үзіліс туы 

3.3 кесте – PIE1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 EEIE EEPROM жадысына жазу аяқталу үзілісінің рұқсаты 

6 CMIE Компаратордан үзіліс рұқсаты 

5 RCIE USART қабылдағышынан үзіліс рұқсаты 

4 TXIE USART таратқышынан үзіліс рұқсаты 

3 –  

2 CCP1IE CCP1 модулінен үзіліс рұқсаты 

1 TMR2IE TMR2 асуынан үзіліс рұқсаты 

0 TMR1IE TMR1 асуынан үзіліс рұқсаты 
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3.4 кесте – PIR1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 EEIF EEPROM жадысына жазу аяқталу үзілісінің туы 

6 CMIF Компаратордан үзіліс туы 

5 RCIF USART қабылдағышынан үзіліс туы 

4 TXIF USART таратқышынан үзіліс туы 

3 –  

2 CCP1IF CCP1 модулінен үзіліс туы 

1 TMR2IF TMR2 асуынан үзіліс туы 

0 TMR1IF TMR1 асуынан үзіліс туы 

3.3 Жұмыс тапсырмасы 

3.3.1 TMR1 таймері арқылы импульстер тізбесін қалыптастыру 

принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Симулятор-

дың негізгі терезесінде Микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F628A) 

және тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген TMR1 таймері арқылы 

импульстер тізбесін қалыптастыру бағдарламасын енгізіңіз. Жазылған бағдар-

ламаны Timer1 аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

;Timer1   T≈1 s - F=1 Hz (2 000 000) 

;========================== 

 List    p = 16F628A 

 __Config 03F30h 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

;-------------------------------------------- 

  org  4 

;****************************** 

Int  incf  PortB,F  

  bcf  PIR1,TMR1IF 

  retfie 

;****************************** 

Start   movlw .7 

  movwf Cmcon 

;-------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

 bsf  PIE1,TMR1IE 

  bcf  Status,RP0 

  bsf  IntCon,PEIE 

  bsf  IntCon,GIE 

  movlw b'00111001' 

  movwf T1Con 

;========================== 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisB 

  clrf  Option_REG 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 

  movlw .230 

  movwf TMR1L 

  movlw .255 

  movwf TMR1H 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

  end 
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 дисплей экранына осциллограф шығарып, оны қалыптастырылған 

импульстер тізбесін PortB.0 көрсетуге қойыңыз, көрсету уақыты – 1000000 µs; 

 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарламаны Ultimate режимінде іске қосып, импульстер тізбесінің 

қалыптастырылуын бақылаңыз. 

3.3.2 Қалыптастырылған импульстер тізбесінің уақыттық параметрлерін 

өлшеу: 

 симулятор жұмысын тоқтатыңыз да, одан кейін симулятор терезесіне 

Tools/Breakpoints Manager шығарып, тексерім нүктесін incf PortB,F 

командасының жолына қойыңыз; 

 симуляторды іске қосып, секундомер арқылы импульстер тізбесінің 

уақыттық параметрлерін өлшеңіз. Қалыптастырылған импульстер тізбесінің 

жиілігін есептеңіз. 

3.3.3 Бағдарламаны жиілігі 2 Hz импульстер тізбесін қалыптастыруға 

өзгертіңіз. 

3.4 Бақылау сұрақтары 

1. TMR1 таймеріне дерек жазу қалай жүзеге асырылады? 

2. TMR1 таймерінен дерек оқу қалай жүзеге асырылады? 

3. T1CON регистрінің биттерінің қызметін суретте. 

4. IntCon регистрінің биттерінің қызметін суретте. 

5. PIE1 регистрінің биттерінің қызметін суретте. 

6. PIR1 регистрінің биттерінің қызметін суретте. 

7. Қарастырылған бағдарлама командаларына түсініктеме жазыңыз. 

8. TMR1 таймері арқылы импульстер тізбесін қалыптастыру принцип-

терін түсіндіріңіз. 

4 Зертханалық жұмыс №4. Таймер TMR2 

Жұмыс мақсаты: қалыптастырылатын импульстер тізбесінің толтырылу 

коэффициентін TMR2 таймері арқылы өзгерту принциптерін игеру. 

4.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

4.2 Қажетті мәліметтер 

Бірбайтты TMR2 таймерінің жұмысын басқару T2CON, IntCon, PIE1, 

PIR1 регистрлері арқылы жүзеге асырылады. T2CON регистрінің биттерінің 

қызметі 4.1 келтірілген (қалған регистрлер бұрын суреттелген). 

 

 



24 

 

 

 

4.1 кесте – T2CON регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 –  

6-3 
TOUTPS3-

TOUTPS30 
Шығыс бөлгішінің коэффициенті: 0000-1…1111-16 

2 TMR2ON TMR2 модулін іске қосу 

1-0 
T2CKPS1- 

T2CKPS0 
Кіріс бөлгішінің коэффициенті: 00-1, 01-4, 1х-16 

 

Бұл жұмыста қалыптастырылатын импульстер тізбесінің толтырым 

коэффицентін өзгертуді бірбайтты TMR2 таймері арқылы жүзеге асыру 

принциптері қарастырылады.  

4.3 Жұмыс тапсырмасы 

4.3.1 Қалыптасқан импульстер тізбесінің толтырылым коэффициентін 

TMR2 модулі арқылы өзгерту принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. 

Микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F628A) және тактілік генератор 

жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген импульстер тізбесінің 

толтырылым коэффициентін TMR2 модулі арқылы өзгерту бағдарламасын 

енгізіңіз. Жазылған бағдарламаны Timer2 аталымымен сақтаңыз және ассем-

блерлеңіз; 
 

;TMR2 T=5000us, Q=4 (1000) 

;****************************** 

 LIST       p=16F628A  

 __CONFIG   03F21H 

;========================== 

Sec  equ  70h 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

;****************************** 

  bsf  PortA,0 

  movlw .66 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

 bcf  PortA,0 

;========================== 

Start  clrf  IntCon 

  movlw 7 

  movwf CMCON 

;========================== 

  movlw .5 

  movwf T2CON 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisA 

  movlw .249 

  bsf  IntCon,GIE 

  bsf  IntCon,PEIE 

  bsf  PIE1, TMR2IE 

  bcf  Status,RP0 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

   goto  $-1 
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  bcf  PIR1,TMR2IF 

  retfie 

;****************************** 

  end 
 

 дисплей экранына осциллограф шығарыңыз да, оны PortA.0 

шықпасында қалыптасқан импульстер тізбесін көрсетуге дайындаңыз, көрсету 

интервалы – 5000 µs; 

 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарламаны Ultimate режимінде іске қосып, импульстер тізбесінің 

қалыптасуын бақылаңыз. 

4.3.2 Қалыптастырылған импульстер тізбесінің уақыттық параметрлерін 

өлшеңіз: 

 симулятор жұмысын тоқтатыңыз да, одан кейін симулятор 

терезесінде Tools/Breakpoints Manager шығарып, онда тексерім нүктелерін bsf 

PortA,0 және bcf PortA,0 командаларының жолдарына қойыңыз; 

 симуляторды іске қосып, секундомер көмегімен қалыптастырылған 

импульстер тізбесінің нөлдік және бірлік деңгейлерінің ұзақтығын өлшеңіз. 

Импульстер тізбесінің жиілігі мен толтырылым коэффициентін есептеңіз. 

4.3.3 Бағдарламаны оқытушы ұсынған параметрлері бойынша 

импульстер тізбесін қалыптастыруға өзгертіңіз де, оның жұмысын тексеріңіз, 

яғни сигнал параметрлерінің қойылған мақсатқа сәйкестігіне көз жеткізіңіз. 

4.4 Бақылау сұрақтары 

1. TMR2 модулінің құрылымы мен жұмыс принциптерін суреттеңіз. 

2. TMR2 модулін жұмысқа дайындау қалай жүзеге асырылады? 

3. T2CON регистрінің биттерінің қызметін түсіндіріңіз. 

4. IntCon регистрінің TMR2 таймеріне қатысты биттерінің қызметін 

түсіндіріңіз.  

5. PIE1 регистрінің TMR2 таймеріне қатысты биттерінің қызметін 

түсіндіріңіз. 

6. PIR1 таймеріне регистрінің TMR2 қатысты биттерінің қызметін 

түсіндіріңіз. 

7. Қарастырылған бағдарлама командаларына түсініктеме жазыңыз. 

8. Қалыптасқан импульстер тізбесінің толтырылым коэффициентін 

TMR2 модулі арқылы өзгерту принциптерін түсіндіріңіз. 

5 Зертханалық жұмыс №5. Аналогты-цифрлық түрлендіргіш 

Жұмыс мақсаты: аналогты-цифрлық түрлендіргіштің жұмыс 

принциптерін игеру. 

5.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 
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5.2 Қажетті мәліметтер 

Бұл жұмыста аналогты-цифрлық түрлендірім (АЦТ), яғни сигналды 

аналогты түрінен цифрлық түріне айналдыру, принциптері қарастырылады. 

Бұндай «цифрлау» процесі өлшеу арқылы алынған  аналогты сигналдың одан 

әрі цифрлық жүйелерде өңделуін қамтамасыз ету үшін қажет. 

АЦТ модулінің іске дайындығын басқару AdCon0 және AdCon1 

регистрлерімен жүзеге асырылады (5.1 және 5.2 кестелері). 

5.1 кесте – AdCon0 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7-6 ADCS1-ADCS0 Тактілік сигнал сигнал көзін таңдау 

5-3 CHS2-CHS0 Аналогты арнаны таңдау 

2 GO/DONE’ 
АЦТ модулінің статус биті (туы): 

1 – АЦТ “іске қосу” ; 0 – күту жағдайы  

1 –  

0 ADON 0/1 – АЦТ модулін қосу/ажырату  

5.2 кесте – AdCon1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 ADFM 
10-разрядты нәтиженің сақталу пішімі: 

ADFM=1 – оң жағына, 0 – сол жағына 

6-4 –  

3-0 
PCFG3- 

PCFG0 
АЦТ арналарының реттелімі 

 

5.3 Жұмыс тапсырмасы 

5.3.1 Аналогты-цифрлық түрлендіру бағдарламасын қарастырып, 

түрлендіру процесін жүзеге асыру принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Микро-

контроллер түрін анықтаңыз (PIC16F873A) және тактілік генератор жиілігін (4 

MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген, түрлендіру нәтижесін 

вольт арқылы көрсететін, аналогты-цифрлық түрлендіру бағдарламасын 

енгізіңіз. Жазылған бағдарламаны ADC(0_5,0V) аталымымен сақтаңыз және 

ассемблерлеңіз; 
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;ADC(0_5,0V) 0...5,0 V 

;****************************** 

 LIST       p=16F873A  

 __CONFIG   3F31H 

;========================== 

LED0  equ  20h 

LED1  equ  21h 

LED2  equ  22h 

LED3  equ  23h 

Index  equ  24h 

Temp  equ  25h 

Temp_L equ  26h 

Temp_H equ  27h 

;========================== 

  org  0 

;****************************** 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisB 

   clrf  TrisC 

  bsf  TrisC,4 

;========================== 

  movlw b'10001110' 

  movwf Adcon1 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 

ADC  movlw b'01000001' 

  movwf Adcon0 

;-------------------------------------------- 

  movlw .6 

  movwf Temp 

  decfsz Temp,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bsf  Adcon0,GO  

;-------------------------------------------- 

  Btfsc  Adcon0,GO  

  goto  $-1 

;========================== 

  bsf  Status,RP0 

   movf  AdresL,W 

  bcf  Status,RP0 

  movwf Temp_L 

BinDec clrf  Led0 

  clrf  Led1 

  clrf  Led2 

  clrf  Led3 

Bn_Dc movlw .10 

  subwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  goto  Inc 

;-------------------------------------------- 

  movf  Temp_H,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  Corr 

  decf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

Inc  incf  Led1,F 

  movlw .10 

  subwf  Led1,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  Bn_Dc 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Led1 

  incf  Led2,F 

  movlw .10 

  subwf  Led2,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  Bn_Dc 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Led2 

  incf  Led3,F 

  goto  Bn_Dc 

;========================== 

Corr  movlw .10 

  addwf  Temp_L,F 

  movf  Temp_L,W 

  movwf Led0 

  return 

;****************************** 

DecSeg 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led3,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  DSeg3 
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;-------------------------------------------- 

  movf  AdresH,W 

  movwf Temp_H 

;========================== 

  clrf  Adcon0 

  call  Uref 

;****************************** 

  call  BinDec 

  call  DecSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  movlw .255 

  movwf Temp 

  decfsz Temp,F 

  goto  $-1 

  goto  ADC 

;****************************** 

Uref  movf  Temp_L,W 

  movwf Led0 

  movf  Temp_H,W 

  movwf Led1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,C 

  rlf  Temp_L,F 

  rlf  Temp_H,F 

  bcf  Status,C 

  rlf  Temp_L,F 

  rlf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  incf  Temp_H,F 

  movf  Led1,W 

  addwf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  bcf  Status,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  bcf  Status,C 

  rrf  Led1,F 

  movf  Led2,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  DSeg3 

  movf  Led1,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  DSeg3 

  movf  Led0,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  DSeg0 

;-------------------------------------------- 

DSeg3 movf  Led3,W 

  call  Table  

  movwf Led3 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led2,W 

  call  Table  

  movwf Led2 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  call  Table  

  movwf Led1 

;-------------------------------------------- 

DSeg0 movf  Led0,W 

  call  Table  

  movwf Led0 

  return 

;****************************** 

Display clrf  PortB 

  movlw .15 

  movwf PortC 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led3,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  Disp3 

  movf  Led2,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  Disp3 

  movf  Led1,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  Disp3 

  movf  Led0,W 

  sublw  3Fh 

  btfsc  Status,Z 
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  rrf  Led0,F 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  subwf  Temp_L,F 

  btfss  Status,C 

  decf  Temp_H,F 

  movf  Led1,W 

  subwf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

Test50 movf  Temp_H,W 

  sublw  13h 

  btfss  Status,Z 

  goto  Test25 

  movf  Temp_L,W 

  sublw  7Ch 

  btfss  Status,Z 

  goto  Test25 

;-------------------------------------------- 

  movlw .12 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  incf  Temp_H,F 

  return 

;-------------------------------------------- 

Test25 movf  Temp_H,W 

  Sublw  9h 

  btfss  Status,Z 

  return 

  movf  Temp_L,W 

  sublw  BCh 

  btfss  Status,Z 

  return 

;-------------------------------------------- 

  movlw .8 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  incf  Temp_H,F 

 return 

;****************************** 

  goto  Disp0 

;-------------------------------------------- 

Disp3  bsf  Led3,7 

  movf  Led3,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,3 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led2,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,2 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,1 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

Disp0  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,0 

  clrf  PortC 

  return 

;****************************** 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

;========================== 

  end 

 

 дисплей экранына Microcontroller View модулі мен 7-сегментті инди-

каторлар панелін шығарыңыз. Индикаторларды PortC,3…PortC,0 

шықпаларынан басқарылуға дайындаңыз; 
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 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарлама жұмысын Ultimate режимінде іске қосыңыз. AN0/RA0 

кірісіндегі кернеу деңгейін өзгерте отырып, түрлендіру нәтижесінің 

көрсетілуін бақылаңыз. 

5.3.2 Түрлендіру нәтижесін милливольт арқылы көрсететін, аналогты-

цифрлық түрлендіру бағдарламасының жұмысын тексеру: 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген, түрлендіру нәтижесін 

милливольт арқылы көрсететін, аналогты-цифрлық түрлендіру бағдарламасын 

енгізіңіз. Жазылған бағдарламаны ADC(0_5000 mV) аталымымен сақтаңыз 

және ассемблерлеңіз; 
 

;ADC(0_5000 mV) 0...5000 mV 

;****************************** 

 LIST       p=16F873A  

 __CONFIG   3F31H 

;========================== 

LED0  equ  20h 

LED1  equ  21h 

LED2  equ  22h 

LED3  equ  23h 

Index  equ  24h 

Temp  equ  25h 

Temp_L equ  26h 

Temp_H equ  27h 

;========================== 

  org  0 

;****************************** 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisB 

   clrf  TrisC 

  bsf  TrisC,4 

;========================== 

  movlw b'10001110' 

  movwf Adcon1 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 

ADC  movlw b'01000001' 

  movwf Adcon0 

;-------------------------------------------- 

  movlw .6 

  movwf Temp 

  decfsz Temp,F 

  goto  $-1 

  incf  Temp_H,F 

  return 

;****************************** 

BinDec clrf  Led0 

  clrf  Led1 

  clrf  Led2 

  clrf  Led3 

Bn_Dc movlw .10 

  subwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  goto  Inc 

;-------------------------------------------- 

  movf  Temp_H,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  Corr 

  decf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

Inc  incf  Led1,F 

  movlw .10 

  subwf  Led1,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  Bn_Dc 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Led1 

  incf  Led2,F 

  movlw .10 

  subwf  Led2,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  Bn_Dc 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Led2 

  incf  Led3,F 
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;-------------------------------------------- 

  bsf  Adcon0,GO  

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Adcon0,GO  

  goto  $-1 

;========================== 

  bsf  Status,RP0 

   movf  AdresL,W 

  bcf  Status,RP0 

  movwf Temp_L 

;-------------------------------------------- 

  movf  AdresH,W 

  movwf Temp_H 

;========================== 

  clrf  Adcon0 

;-------------------------------------------- 

  call  Uref 

;========================== 

  call  BinDec 

  call  DecSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  goto  ADC 

;****************************** 

Uref  movf  Temp_L,W 

  movwf Led0 

  movf  Temp_H,W 

  movwf Led1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,C 

  rlf  Temp_L,F 

  rlf  Temp_H,F 

  bcf  Status,C 

  rlf  Temp_L,F 

  rlf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  incf  Temp_H,F 

  movf  Led1,W 

  addwf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

  goto  Bn_Dc 

;========================== 

Corr  movlw .10 

  addwf  Temp_L,F 

  movf  Temp_L,W 

  movwf Led0 

  return 

;****************************** 

DecSeg movlw .3 

  movwf Index 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led3,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F 

  movf  Led2,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F 

  movf  Led1,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F 

;-------------------------------------------- 

IndexS movf  Index,W 

  addwf  PCL,F 

  goto  DSeg0 

  goto  DSeg1 

  goto  DSeg2 

;-------------------------------------------- 

DSeg3 movf  Led3,W 

  call  Table  

  movwf Led3 

;-------------------------------------------- 

DSeg2 movf  Led2,W 

  call  Table  

  movwf Led2 

;-------------------------------------------- 

DSeg1 movf  Led1,W 

  call  Table  

  movwf Led1 

;-------------------------------------------- 

DSeg0 movf  Led0,W 

  call  Table  
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  bcf  Status,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  bcf  Status,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

  bcf  Status,C 

  rrf  Led1,F 

  rrf  Led0,F 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  subwf  Temp_L,F 

  btfss  Status,C 

  decf  Temp_H,F 

  movf  Led1,W 

  subwf  Temp_H,F 

;-------------------------------------------- 

Test50 movf  Temp_H,W 

  sublw  13h 

  btfss  Status,Z 

  goto  Test25 

  movf  Temp_L,W 

  sublw  7Ch 

  btfss  Status,Z 

  goto  Test25 

;-------------------------------------------- 

  movlw .12 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  Status,C 

  incf  Temp_H,F 

  return 

;-------------------------------------------- 

Test25 movf  Temp_H,W 

  sublw  9h 

  btfss  Status,Z 

  return 

  movf  Temp_L,W 

  sublw  BCh 

  btfss  Status,Z 

  return 

;-------------------------------------------- 

  movlw .8 

  addwf  Temp_L,F 

 btfsc  Status,C 

  movwf Led0 

  return 

;****************************** 

Display movf  Index,W 

;-------------------------------------------- 

  addwf  PCL,F 

  goto  Disp0 

  goto  Disp1 

  goto  Disp2 

;-------------------------------------------- 

Disp3  movf  Led3,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,3 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

Disp2  movf  Led2,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,2 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

Disp1  movf  Led1,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,1 

  clrf  PortC 

;-------------------------------------------- 

Disp0  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortC,0 

  clrf  PortC 

  return 

;****************************** 

Table  addwf  PCL,F 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

;========================== 

  end 
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 бағдарлама жұмысын Ultimate режимінде іске қосыңыз. AN0/RA0 

кірісіндегі кернеу деңгейін өзгерте отырып, түрлендіру нәтижесінің 

көрсетілуін бақылаңыз. 

5.4 Бақылау сұрақтары 

1. Аналогты-цифрлық түрлендіру принциптерін түсіндіріңіз.  

2. АЦП модулін іске дайындау қалай жүзеге асырылады? 

3. AdCon0 регистрінің биттерінің қызметін түсіндіріңіз. 

4. AdCon1 регистрінің биттерінің қызметін түсіндіріңіз. 

5. Қарастырылған бағдарламалардың құрылымын суреттеңіз. 

6. Қарастырылған бағдарламаларда тірек кернеуінің жұмысы қалай 

жүзеге асырылады? 

7. Қарастырылған бағдарламаларда АЦТ нәтижесін екілік-ондық кодқа 

түрлендіру  қалай жүзеге асырылады? 

8. Қарастырылған бағдарламалардағы командаларға түсініктеме жа-

зыңыз. 

6 Зертханалық жұмыс №6. Тізбелі I2C ннтерфейсі 

Жұмыс мақсаты: сыртқы EEPROM-жадысына дерек жазу принциптерін 

игеру. 

6.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары: 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

6.2 Қажетті мәліметтер 

Осы зертханалық жұмыста энергияға тәуелсіз сыртқы жадыға (24C64A 

EEPROM-жадысы) тізбелі I2C интерфейсі арқылы дерек жіберу процесінің 

жүзеге асырылуы қарастырылады.  

Дерек SDA жолымен жіберіледі. Деректердің биттер бойынша 

жіберілуін сәйкестіру SCL жолымен жүзеге асырылады. 

I2C интерфейсі арқылы дерек жіберілуі келесі тәртіппен жүзеге 

асырылады: 

 бастау-аяқтау шарттарын (старт-стоп шарттарын) қалыптастыру; 

 режимдік байтты жіберу; 

 екі адрестік байтты жіберу; 

 сыртқы жадының таңдалған ұяшығына жазылатын дерек жіберу. 
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6.3 Жұмыс тапсырмасы 

6.3.1 Сыртқы жадыға деректер массивін жіберу бағдарламасын 

қарастырып, осы процестің жүзеге асырылу принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Микро-

контроллер түрін анықтаңыз (PIC16F84A) және тактілік генератор жиілігін 

қойыңыз (4 MHz); 

 ассемблер терезесіне төменде келтірілген сыртқы жадыға деректер 

массивін жіберу бағдарламасын енгізіңіз. Жазылған бағдарламаны EEPROM-

Ext_Wr аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

; EEPROM-Ext_Wr 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

; EEPROM 24C64A 

;========================== 

 LIST  p=16F84A 

 __CONFIG 03F30H 

;========================== 

Temp  equ  70h 

Count  equ  71h 

AdrL  equ  72h 

CntPage equ  73h 

SecL  equ  74h 

SecH  equ  75h 

Num  equ  76h 

DataN equ  77h 

;========================== 

SCL  equ  4 

SDA  equ  3 

;========================== 

  Org  0 

;****************************** 

  movlw .7 

  movwf Cmcon 

  bsf  Status,RP0 

  movlw b'00000001' 

  movwf TrisA 

  movlw b'01111101' 

  movwf Option_Reg 

  bcf  Status,RP0 

  movlw b'00011000' 

  movwf PortA 

WrPage  movf  DataN,W 

  call  Text 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;-------------------------------------------- 

  incf  Num,F 

  incf  DataN,F 

  movlw .32 

  subwf  Num,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  WrPage 

;========================== 

  bcf  PortA,SDA 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  PortA,SDA 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt ; 5 ms 

  movlw .125 

  movwf SecL 

  movlw .7 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  return 

;****************************** 

Byte_Wr movlw .8 

  movwf Count 

;========================== 

Again  rlf  Temp,F 

  bcf  PortA,SDA 

  btfsc  Status,C 
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;========================== 

Key  clrwdt 

  btfss  PortA,0 

  goto  Key 

;========================== 

  movlw .2 

  movwf CntPage 

  clrf  AdrL 

  clrf  DataN 

;****************************** 

Page  clrf  Num 

  bcf  PortA,SDA 

  bcf  PortA,SCL 

;-------------------------------------------- 

;Initialization of I2C for Transfer 

;-------------------------------------------- 

  movlw b'10100000' 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Temp 

  call  Byte_Wr 

;-------------------------------------------- 

   movf  AdrL,W 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;========================== 

  call  WrPage 

;-------------------------------------------- 

  movlw .32 

  addwf  AdrL,F 

  clrf  Num 

  decfsz CntPage,F 

  goto  Page 

;========================== 

  bsf  PortB,1 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

  bsf  PortA,SDA 

  bsf  PortA,SCL 

  bcf  PortA,SCL 

  decfsz Count,F 

  goto  Again 

;========================== 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  Status,RP0 

  bsf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

ACK  btfsc  PortA,SDA 

  goto  ACK 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,SCL 

  bsf  Status,RP0 

  bcf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

  return 

;****************************** 

Text  andlw  0Fh 

  addwf  PCL,F 

  retlw  49h ; I 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  6Ch ; l 

  retlw  69h ; i 

  retlw  6Bh ; k 

  retlw  65h ; e 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  50h ; P 

  retlw  49h ; I 

  retlw  43h ; C 

  retlw  21h ; ! 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

;****************************** 

  end 
 

 дисплей экранына Microcontroller View модулі мен сыртқы I2C 

EEPROM жадысын шығарыңыз. Сыртқы жадыда келесі реттелім жүргізіңіз: 

EEPROM TYPE – 24C54: SDA - PortA,3; SCL – PortA,4; 
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 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарлама жұмысын Ultimate режимінде іске қосыңыз. RA0 

шықпасының жағдайын өзгертіп, сыртқы жадыға деректер жазылуының 

барысын бақылаңыз. 

6.4 Бақылау сұрақтары 

1. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер жіберу принциптерін 

түсіндіріңіз.  

2. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер жіберу процесінің жүзеге 

асырылу тәртібін суреттеңіз. 

3. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер жіберуге қандай сигнал 

жолдары пайдаланылады? 

4. Режим байтында қандай ақпарат жіберіледі? 

5. Сыртқы 24C64 жадысына бір жіберім циклінде қанша байт жіберуге 

болады? 

6. Қарастырылған бағдарламаланың құрылымын суреттеңіз. 

7. Қарастырылған бағдарламада сыртқы 24C64 жадысына деректер жазу 

қалай жүзеге асырылады? 

8. Қарастырылған бағдарламада есептелімді ауысулар қалай 

пайдаланылады? 

7 Зертханалық жұмыс №7. Сыртқы EEPROM-жады 

Жұмыс мақсаты: 

 сыртқы EEPROM жадымен жұмыс ұйымдастыру принциптерін игеру. 

7.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

7.2 Жұмыс тапсырмасы 

7.2.1 Сыртқы жадыдан деректер массивін оқу бағдарламасын 

қарастырып, осы процестің жүзеге асырылу принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. 

Микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F84A) және тактілік генератор 

жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 сыртқы 24C64A жадысына деректер жазып алу үшін алдыңғы 

жұмыстағы EEPROM-Ext_Wr бағдарламасын іске қосыңыз;  

 ассемблер терезесіне төменде келтірілген сыртқы жадыдан деректер 

массивін оқу бағдарламасын енгізіңіз. Жазылған бағдарламаны EEPROM-

Ext_Rd аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
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; EEPROM-Ext_Rd 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

; EEPROM 24C64A 

;========================== 

 LIST  p=16F628A 

 __CONFIG 03F30H 

;========================== 

Temp  equ  70h 

Count  equ  71h 

Read  equ  72h 

AdrL  equ  73h 

CntPage equ  74h 

SecL  equ  75h 

SecH  equ  76h 

Flag  equ  77h 

Led0  equ  78h 

Led1  equ  79h 

;========================== 

SCL  equ  4 

SDA  equ  3 

;========================== 

  org  0 

;****************************** 

  movlw .7 

  movwf Cmcon 

  bsf  Status,RP0 

  movlw b'00000001' 

  movwf TrisA 

  clrf  TrisB 

  movlw b'11111101' 

  movwf Option_Reg 

  bcf  Status,RP0 

  movlw b'00011000' 

  movwf PortA 

  clrf  PortB 

;========================== 

Key  clrwdt 

  btfss  PortA,0 

  goto  Key 

;========================== 

  bcf  PortA,SDA 

  bcf  PortA,SCL 

;-------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

  bsf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

;-------------------------------------------- 

Bit  bcf  Status,C 

  bsf  PortA,SCL 

  nop 

  btfsc  PortA,SDA 

  bsf  Status,C 

  bcf  PortA,SCL 

  rlf  Read,F 

  decfsz Count,F 

  goto  Bit 

;========================== 

  bcf  PortA,SDA 

  bsf  Status,RP0 

  bcf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

  return 

;****************************** 

Byte_Wr movlw .8 

  movwf Count 

;========================== 

BitWr  rlf  Temp,F 

  bcf  PortA,SDA 

  btfsc  Status,C 

  bsf  PortA,SDA 

  bsf  PortA,SCL 

  bcf  PortA,SCL 

  decfsz Count,F 

  goto  BitWr 

;========================== 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  Status,RP0 

  bsf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

ACK  btfsc  PortA,SDA 

  goto  ACK 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,SCL 

  bsf  Status,RP0 

  bcf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 
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;-------------------------------------------- 

;Initialization of I2C for Reception 

;-------------------------------------------- 

  movlw b'10100000' 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Temp 

  call  Byte_Wr 

;-------------------------------------------- 

   movf  AdrL,W 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA, 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  PortA,SDA 

  nop 

;========================== 

  movlw .2 

  movwf Flag 

;-------------------------------------------- 

Cycle  movlw .16 

  movwf CntByte 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,SDA 

  bcf  PortA,SCL 

;-------------------------------------------- 

  movlw b'10100001' 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;========================== 

ByteRd call  Byte 

;-------------------------------------------- 

  movf  CntByte,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+4 

  bsf  PortA,SCL 

  nop 

  bcf  PortA,SCL 

;-------------------------------------------- 

  movf  Read,W 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  return 

;****************************** 

Display movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf Led0 

  swapf  Temp,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led1 

;========================== 

  movf  Led1,W 

  call  Table  

  movwf Led1 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  call  Table  

  movwf Led0 

;========================== 

  movf  Led1,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,2 

  bcf  PortA,2 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,1 

  bcf  PortA,1 

;-------------------------------------------- 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .100 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 
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  decfsz CntByte,F 

  goto  ByteRd 

;-------------------------------------------- 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  PortA,SDA 

  decfsz Flag,F 

  goto  Cycle 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

Byte  movlw .8 

  movwf Count 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

;****************************** 

  end 
 

 дисплей экранына Microcontroller View модулі мен сыртқы I2C 

EEPROM жадысын шығарыңыз. Сыртқы жадыда келесі реттелім жүргізіңіз: 

EEPROM TYPE – 24C54: SDA - PortA,3; SCL – PortA,4; 

 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарлама жұмысын Ultimate режимінде іске қосыңыз. RA0 

шықпасының жағдайын өзгертіп, сыртқы жадыдан деректер оқылуының 

барысын бақылаңыз. 

7.2.3 Сыртқы жадыға I2C EEPROM Load HEX түймесін басу арқылы 

кез-келген Hex-файл енгізіп, экранға 8xLED Board индикаторын шығарыңыз. 

Сыртқы жадыдан оқу бағдарламасын іске қосып, оқылған деректердің 

индикаторға шығарылуын бақылаңыз.  

7.3 Бақылау сұрақтары 

1. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқу принциптерін 

түсіндіріңіз.  

2. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқу процесінің жүзеге 

асырылу тәртібін суреттеңіз. 

3. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқуға қандай сигнал 

жолдары пайдаланылады? 

4. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқуды жүзеге асыру үшін 

қанша режим байты жіберіледі? 

5. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқуды жүзеге асыру үшін 

режим байттарында қандай ақпараттар жіберіледі? 

6. Сыртқы 24C64 жадысынан бір оқу циклінде қанша байт оқуға 

болады? 

7. Қарастырылған бағдарламаланың құрылымын суреттеңіз. 

8. Қарастырылған бағдарламада сыртқы 24C64 жадысынан деректер оқу 

қалай жүзеге асырылады? 
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8 Зертханалық жұмыс №8. EEPROM, LCD және PWM 

Жұмыс мақсаты: әртүрлі қызметке бағытталған құрылғылардың 

мүмкіншіліктерін біріктіру принциптерін игеру. 

8.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

8.2 Қажетті мәліметтер 

Осы зертханалық жұмыста бірнеше сыртқы құрылғылардың (EEPROM-

память и жидко-кристаллический дисплей) қызмет мүмкіндіктерін 

микроконтроллердің перифериялық құрылғыларының қолданылымымен 

біріктіру процесінің жүзеге асырылуы қарастырылады. Бұл кезде 

микроконтроллер мен EEPROM-жады арасындағы дерек алмасуы – тізбелі I2C 

интерфейсі арқылы (№ 6 зертханалық жұмыс), ал микроконтроллерден сұйық-

кристалды дисплейге дерек жіберілуі LCD HD44780 командалары арқылы (№ 

1 зертханалық жұмыс) жүзеге асырылады.  

Қарастырылушы құрылғының құрамына кіретін перифериялық құрылғы 

ретінде TMR2 таймері (№ 4 зертханалық жұмыс) қолданылды. Ол арқылы 

енді-импульсті модуляцияланған (ЕИМ) импульстер тізбесінің қалыптасуы 

жүзеге асырылады. Көптеген басқару құрылғыларының жұмыс принцциптері 

осы енді-импульсті модуляцияға негізделгенін айта кету керек. 

8.3 Жұмыс тапсырмасы 

8.3.1 Сыртқы EEPROM-жадыға тізбелі I2C-интерфейсімен ақпарат 

жазып, оны оқып, оқылған ақпаратты символды сұйық-кристалды дисплейге 

шығаруды және TMR2 таймері арқылы енді-импульсті модуляцияланған 

импульстер тізбесін қалыптастыруды жүзеге асырушы бағдарламаның 

құрылымы мен жұмысын қарастырып, күрделі қиыстырма процесті 

ұйымдастыру принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. 

Микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F84A) және тактілік генератор 

жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 ассемблер терезесіне төменде келтірілген күрделі қиыстырма 

процесті ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз де, оны EEPROM_LCD_TMR2 

аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
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; I2C EEPROM_LCD_TMR2 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;-------------------------------------------- 

; EEPROM 24C64A 

; LCD HD44780 

;========================== 

 List    p = 16F628A 

 __Config 03F21h 

;========================== 

Temp  equ  70h 

Count  equ  71h 

AdrL  equ  72h 

CntPage equ  73h 

SecL  equ  74h 

SecH  equ  75h 

Num  equ  76h 

SymN equ  77h 

CntByte equ  78h 

Read  equ  79h 

Flag  equ  7Ah 

Pause  equ  7Bh 

DtNum equ  7Ch 

Pulse  equ  7Dh 

Duty  equ  7Eh 

Dir  equ  7Fh 

;========================== 

SCL  equ  4 

SDA  equ  3 

;--------------------------------------------- 

RW  equ  0 

RS  equ  1 

E  equ  2 

;========================== 

  org  0 

  goto   Start 

  org  4 

;****************************** 

  bsf  PortA,0 

;-------------------------------------------- 

  movf  Pulse,W 

  btfsc  Status,Z 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  return 

;****************************** 

Text  addwf  PCL,F 

  retlw  47h ; G 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  64h ; d 

  retlw  2Dh ; - 

  retlw  62h ; b 

  retlw  79h ; y 

  retlw  65h ; e 

  retlw  2Ch ; , 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  50h ; P 

  retlw  49h ; I 

  retlw  43h ; C 

  retlw  21h ; ! 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

;-------------------------------------------- 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  57h ; W 

  retlw  6Fh ; o 

  retlw  72h ; r 

  retlw  79h ; y 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  20h ; _ 

  retlw  54h ; T 

  retlw  2Eh ; . 

  retlw  53h ; S 

  retlw  68h ; h 

  retlw  61h ; a 

  retlw  6Eh ; n 

  retlw  61h ; a 

  retlw  79h ; y 

;****************************** 

InitRd bcf  PortA,SDA 
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  clrf  Dir 

  sublw  FAh 

  btfsc  Status,Z 

  bsf  Dir,0 

  btfss  Dir,0 

  incf  Pulse,F 

  btfsc  Dir,0 

  decf  Pulse,F 

  movf  Pulse,W 

  movwf Duty 

  decfsz Duty,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortA,0 

  bcf  PIR1,TMR2IF 

   retfie 

  bcf  Status,RP0 

;****************************** 

Start  clrf  IntCon 

  movlw .7 

  movwf Cmcon 

  bsf  Status,RP0 

  movlw b'00000001' 

  movwf TrisA 

  clrf  TrisB 

  movlw b'01111101' 

  movwf Option_Reg 

  bcf  Status,RP0 

  movlw b'00011000' 

  movwf PortA 

  clrf  PortB 

;========================== 

  clrwdt 

  btfss  PortA,0 

  goto  $-2 

;========================== 

  clrf  SymN 

  clrf  Num 

;========================== 

  call  InitWr 

  call  WrPage 

  call  InitRd 

  call  InitLCD 

;========================== 

  bcf  PortA,SCL 

;--------------------------------------------- 

  movlw b'10100000'  

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;--------------------------------------------- 

  clrf  Temp 

  call  Byte_Wr 

;--------------------------------------------- 

  clrf  Temp 

  call  Byte_Wr 

;--------------------------------------------- 

  bcf  PortA,SDA 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  PortA,SDA 

  nop 

;========================== 

  bcf  PortA,SDA 

  bcf  PortA,SCL 

;--------------------------------------------- 

  movlw b'10100001' 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

  return 

;****************************** 

InitLCD movlw b'00111000' 

  movwf Byte 

  call  Bits 

  call  ms30 

  call  Write 

  call  us40 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Pause 

  movlw b'00001100' 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  incf  Pause,F 

  movlw b'00000001' 

  call  LCD 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Pause 

  movlw b'00000110' 

  call  LCD 

  return 
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  clrwdt 

  btfsc  PortA,0 

  goto  $-2 

;--------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisA 

  movlw .249 

  bsf  IntCon,GIE 

  bsf  IntCon,PEIE 

  bsf  PIE1, TMR2IE 

  bcf  Status,RP0 

  bcf  PortA,RW 

;--------------------------------------------- 

  clrf  Pulse 

  clrf  Dir 

  movlw .1 

  movwf Flag 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

;--------------------------------------------- 

Cycle  movlw .16 

  movwf CntByte 

;--------------------------------------------- 

  bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  movf  Flag,F 

  btfsc  Status,Z 

  movlw C0h 

  bcf  PortA,RS 

  nop 

  call  LCD 

  bsf  PortA,RS 

;--------------------------------------------- 

Next  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

;--------------------------------------------- 

  call  Byte 

  movf  CntByte,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+4 

  bsf  PortA,SCL 

  nop 

  bcf  PortA,SCL 

;========================== 

;****************************** 

Bits  btfsc  Byte,7 

  bsf  PortB,7 

  btfss  Byte,7 

  bcf  PortB,7 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,6 

  bsf  PortB,6 

  btfss  Byte,6 

  bcf  PortB,6 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,5 

  bsf  PortB,5 

  btfss  Byte,5 

  bcf  PortB,5 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,4 

  bsf  PortB,4 

  btfss  Byte,4 

  bcf  PortB,4 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,3 

  bsf  PortB,3 

  btfss  Byte,3 

  bcf  PortB,3 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,2 

  bsf  PortB,2 

  btfss  Byte,2 

  bcf  PortB,2 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,1 

  bsf  PortB,1 

  btfss  Byte,1 

  bcf  PortB,1 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Byte,0 

  bsf  PortB,0 

  btfss  Byte,0 

  bcf  PortB,0 

;-------------------------------------------- 

  return 

;****************************** 

LCD  movwf Byte 
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  movlw .1 

  movwf Pause 

  movf  Read,W 

  call  LCD 

  decfsz CntByte,F 

  goto  Next 

;--------------------------------------------- 

  decf  Flag,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  Cycle 

;========================== 

  bsf  Status,RP0 

  bsf  IntCon,GIE 

  bsf  IntCon,PEIE 

  bsf  PIE1, TMR2IE 

  bcf  Status,RP0 

  bcf  PortA,RW 

  movlw b'00010100' 

  movwf T2CON 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

InitWr bcf  PortA,SDA 

  bcf  PortA,SCL 

;--------------------------------------------- 

  movlw b'10100000' 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;--------------------------------------------- 

  clrf  Temp 

  call  Byte_Wr 

;--------------------------------------------- 

  clrf  Temp 

  call  Byte_Wr 

  return 

;****************************** 

Byte_Wr movlw .8 

  movwf Count 

;========================== 

Again  rlf  Temp,F 

  bcf  PortA,SDA 

  btfsc  Status,C 

  bsf  PortA,SDA 

  call  Bits 

  call  Write 

  btfss  Pause,0 

  goto  us40 

  goto  ms1_6 

;-------------------------------------------- 

us40  movlw .10 

  movwf SecL 

  clrwdt 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

  return 

;-------------------------------------------- 

ms1_6 movlw .150 

  movwf SecL 

  movlw .2 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;-------------------------------------------- 

ms30  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .30 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  return 

;****************************** 

Write  bsf  PortA,E 

  nop 

  nop 

  bcf  PortA,E 

  return 

;****************************** 

  bcf  PortA,RS 

  movlw 80h 

  call  LCD 
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  bsf  PortA,SCL 

  bcf  PortA,SCL 

  decfsz Count,F 

  goto  Again 

;========================== 

  bsf  PortA,SCL 

;--------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

  bsf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

  btfsc  PortA,SDA 

  goto  $-1 

;--------------------------------------------- 

  bcf  PortA,SCL 

;--------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

  bcf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

  return 

;****************************** 

WrPage  movf  SymN,W 

  call  Text 

  movwf Temp 

  call  Byte_Wr 

;--------------------------------------------- 

  incf  Num,F 

  incf  SymN,F 

  movlw .32                                  

  subwf  Num,W                         

  btfss  Status,Z                               

  goto  WrPage 

;========================== 

  bcf  PortA,SDA 

  bsf  PortA,SCL 

  bsf  PortA,SDA 

;--------------------------------------------- 

  clrwdt 

  movlw .125 

  movwf SecL 

  movlw .7 

;========================== 

  bsf  PortA,RS 

;-------------------------------------------- 

  movlw FFh 

  movwf DtNum 

  incf  DtNum,F 

  movf  DtNum,W 

;  call  Data6 

  movf  Read,W 

  call  LCD 

  movf  DtNum,W 

  sublw  .15 

  btfss  Status,Z 

  goto  $-7 

  return 

;****************************** 

Byte  movlw .8 

  movwf Count 

;--------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

  bsf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

;--------------------------------------------- 

Bit  bcf  Status,C 

  bsf  PortA,SCL 

  nop 

  btfsc  PortA,SDA 

  bsf  Status,C 

  bcf  PortA,SCL 

  rlf  Read,F 

  decfsz Count,F 

  goto  Bit 

;========================== 

  bcf  PortA,SDA 

;--------------------------------------------- 

  bsf  Status,RP0 

  bcf  TrisA,SDA 

  bcf  Status,RP0 

  return 

;****************************** 

  end 
 

 дисплей экранына Microcontroller View модулін, I2C EEPROM 

жадысын және LCD Module шығарыңыз. I2C EEPROM реттелімі: EEPROM 
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TYPE – 24C54: SDA - PortA,3; SCL – PortA,4. LCD Module реттелімі: RW – 

PortA,0; RS – PortA,1; E – PortA,2; 

 бағдарлама құрылымын талдап, оның жеке блоктарының қызметін 

анықтаңыз; 

 бағдарлама жұмысын Ultimate режимінде іске қосыңыз. RA0 

шықпасының жағдайын бірлік деңгейге өзгертіп, сыртқы жадыға деректер 

жазылу барысын бақылаңыз; 

 RA0 шықпасының жағдайын нөлдік деңгейге өзгертіп, сыртқы 

жадыдан деректер оқылып, олардың дисплейге шығарылуын бақылаңыз; 

 деректердің дисплейге шығарылып біткенінен кейін басталатын, 

импульстер тізбесінің қалыптасуын бақылаңыз. Импульстер тізбесінің 

қалыптасу барысында импульстердің ұзақтығының өзгеретіне, яғни енді-

импульсті модуляция құбылысына көңіл аударыңыз. 

8.4 Бақылау сұрақтары 

1. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер жіберу принциптерін 

түсіндіріңіз.  

2. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер жіберу процесінің жүзеге 

асырылу тәртібін суреттеңіз. 

3. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқу принциптерін 

түсіндіріңіз.  

4. Тізбекті I2C интерфейсі арқылы деректер оқу процесінің жүзеге 

асырылу тәртібін суреттеңіз. 

5. LCD модулін жұмысқа дайындау тәртібін суреттеңіз. 

6. LCD модулімен жұмыс істеу командаларын және олардың қызметін 

суреттеңіз. 

7. Қалыптасқан импульстер тізбесінің толтырылым коэффициентін 

TMR2 модулі арқылы өзгерту принциптерін түсіндіріңіз. 

8. Қарастырылған бағдарламада қалыптастырылатын импульстер 

тізбесінің толтырылым коэффициентінің өзгертілу тәртібін түсіндіріңіз. 
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