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Кіріспе 

Микропроцессорлық жүйелер (МПЖ) өзінің бастапқы даму кезеңінде, 

әрбіреуі нақтылы жеке қызметке арналған, бірнеше үлкен және аса үлкен 

жинамалы сұлбалар (ҮЖС и АҮЖС) негізінде құрылған жүйелер болатын. 

Заманауи даму кезеңінде МПЖ, құрамына микропроцессорлық жүйелердің 

негізгі элементтерінің бәрі (орталық процессор, тұрақты жады, қызмет 

жадысы, енгізу/шығару порттары, таймерлер және т.б. қызмет блоктары) 

біріктірілген, жеке кристалды микроконтроллерлер (МК) түрінде 

шығарылады.  

Микроконтроллерлердің аса көп таралған түріне өнеркәсіпте, 

тұрмыстық және компьютерлік техникада кең пайдаланылатын 8-разрядты 

аспаптар жатады. Олар өзінің даму барысында құрамына мүмкіндігі онша 

жоғары емес шеткі құрылғылар (перифериялар) енгізілген қарапайым 

аспаптардан бастап, нақтылы уақыт масштабында басқарудың күрделі 

алгоритмдерінің жүзеге асырылуын қамтамасыз етуші заманауи жан-жақты 

контроллерлерге дейін жетті. 

Ұсынылып отырған оқу құралы («Microchip» фирмасының PIC 

(Peripheral Interface Controller) микроконтроллерлерінің параметрлері мен 

іскерлік мүмкіндіктері туралы және олардың жұмысын бағдарламалы 

ұйымдастыру ерекшеліктері жөнінде білім қалыптастыру мақсатында 

құрылған. Қойылған мақсатқа жету оқу құралында 14-разрядты 

командалармен жұмыс істеуші орта деңгейлі микроконтроллерлердің 

құрамымен, құрылымымен және аппаратық мүмкіндіктерімен таныстыру 

арқылы және осындай микроконтроллерлердің жұмысын ұйымдастыруға 

қолданылатын әртүрлі бағдарламалы құрылымдарды тәптіштеп түсіндіру 

арқылы жүзеге асырылады. 

Орта деңгейлі көптеген микроконтроллерлер жинамдарына, құрамына 

аналогты компараторлар, аналогты-цифрлық түрлендіргіштер, тізбекті SPI, 

USART және I2C интерфейстерін басқарушылар (контроллерлер), таймер-

санауыштар, ұсталым/салыстырым/енді-импульсті модуляторлар модулі, 

бақылау таймерлері, супервизорлық сұлбалар және т.б. іскерлік құрылғылар 

енгізілген микроконтроллерлер біріктірілгендігін айта кету керек. Демек, 

микроконтроллерлердің осы түрін оқу арқылы алынған мәліметтер 

студенттердің жалпы микроконтроллерлер жөніндегі білім негізін қалайды 

деп санауға болады. Ал бұл олардың іскерлік мүмкіншілігі жоғарырақ 

микроконтроллерлерді («Microchip» фирмасының да, одан өзге фирмалардың 

да) өздігімен оқуға ұмтылысының қалыптасуына үміт артуға мүмкіндік 

береді. «« 

Ұсынылған оқу құралы автордың көпжылдық педагогикалық қызметінің 

негізінде құрастырылды және ол 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығында оқитын студенттерге арналған.  
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1 PIC16F8X микроконтроллерлерінің құрылымы 

Микроконтроллерлердің құрамын, құрылымын және олардың 

аппаратық аспап-құралдарының мүмкіндіктерін қарастыруға мысал ретінде 

орта деңгейлі PIC16F8X микроконтроллерін аламыз да, ал нақтылы 

бағдарламалы құрылымдарды жүзеге асыруға аса кең таралған және бастапқы 

оқуға ыңғайлы келетін PIC16F84A микроконтроллерін қолданамыз. Бұл 

микроконтроллер, орта деңгейлі микроконтроллердің барлығы сияқты, RISC-

процессорлы Гарвард архитектурасымен құрылған және оның келесі 

ерекшеліктері бар: 

 35 қарапайым команда пайдаланылады; 

 деректер желісі (8 бит) мен командалар желісі (14 бит) бөлінген;  

 1024х14 бағдарлама жадысы Flash- жады арқылы құрылған; 

 15 сегізразрядты арнайы қызмет регистрлері; 

 68 сегізразрядты жалпы қызмет регистрлері; 

 сегіздеңгейлі аппараттық стек; 

 төрт үзіліс көзі; 

 64x8 электр тәсілімен бағдарланатын EEPROM-жады; 

 дербес генератормен жұмыс істеуші WDT бақылау таймері. 
 

PIC микроконтроллерлерінің құрамына кез келген регистрмен әртүрлі 

сілтеу тәсілдерін пайдалану арқылы операция орындауға мүмкіндік беретін 

симметриялы командалар жүйесі бар RISC-процессор кіреді. Пайдаланушы 

операция нәтижесін регистр-аккумулятордың өзінде немесе операцияға 

пайдаланылатын екінші регистрде сақтай алады. 

1.1 PIC16F84A микроконтроллерінің архитектурасы 

PIC16F84A микроконтроллерлерінің архитектурасы, орта деңгейлі 

барлық микроконтроллерлер сияқты, деректер мен командаларға арналған 

дербес желілер мен дербес жады аймақтарының құрылуына (Гарвард 

архитектурасы) негізделген. Дерек желісі мен дерек жадысының ені 8 бит, ал 

бағдарлама желісі мен бағдарлама жадысының ені 14 бит. Бағдарлама 

жадысының 14-битті ені 14-битті команданың бір циклде шығарылуын 

қамтамасыз етеді. Екісатылы конвейер команда шығарылымы мен команда 

орындалуының бір мезгілде жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. 

PIC16F84A микроконтроллерінің қарапайым құрылым сұлбасы 1.1 

суретте келтірілген. Микроконтроллер құрамындағы 8-разрядты 

арифметикалық-логикалық құрылғы (ALU, Arithmetic Logic Unit) жұмыс 

регистрі (W) мен микроконтроллердің кез келген регистрі арасында 

арифметикалық және логикалық операциялар орындайды. Операция 

нәтижесіне байланысты, ALU STATUS регистрінің C (Carry), DC (Digit Carry) 

и Z (Zero) биттерінің мәндерін өзгертуі мүмкін. 
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1.1 сурет 

1.2 Бағдарлама жадысының ұйымдастырылымы 

PIC микроконтроллерлеріндегі команда көрсеткішінің (IP, Instruction 

Pointer) ені 13 бит, демек оның көлемі 8Кх14 бит бағдарлама жадысына сілтеу 

қабілеті бар. Бірақ PIC16F84A микроконтроллерінің кристалында іс жүзінде 

көлемі 1Кх14 жады жүзеге асырылған және ондағы команда санауышының ені 

10 бит.  

Бағдарлама жадысында арнайы бөлінген адрестер бар. Тазарту векторы 

– 0000h адресі бойынша, ал үзіліс векторы 0004h адресі бойынша орналасқан. 

Әдетте 0004h адресі бойынша үзілістерді ажырату және өңдеу бағдарламасы 

орналасады, ал 0000h адресі бойынша үзіліс бағдарламасынан кейін 

орналастырылған белгіге ауыстыру командасы қойылады. 

1.3 Дерек жадысының ұйымдастырылымы 

Микроконтроллердің дерек жадысы екі аймаққа бөлінген. Бастапқы 12 

адрес – арнайы қызмет регистрлерінің (SFR, Special Function Registers) 

аймағы, ал екіншісі – жалпы қызмет регистрлерінің (GPR, General Purpose 

Registers) аймағы. Жадының әрбір аймағы өз кезегінде 0 және 1 банктерге 

бөлінген. PIC16F84A микроконтроллерінің әрбір банкісінің көлемі 80 байт, 

яғни оның дерек жадысы 04Fh адресіне дейін ғана орналасады.  
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Жады ұяшықтарына әрбір регистрдің адресі бойынша тура сілтеуге 

немесе FSR көрсеткіші арқылы жанама сілтеуге болады. Жанама сілтеу 

кезінде нақтылы банкке байланысу үшін STATUS регистрінің RP1:RP0 

разрядтарының мәндері пайдаланылады. 

1.4 Арнайы қызмет регистрлері 

Арнайы қызмет регистрлері нақтылы адрестер бойынша 

орналастырылған және олардың стандартты аталымдары өзгертілмейді. 

Олардың құрамын, яғни биттерінің мәндерін өзгерту (кейбір биттеріне 0 

немесе 1 қою) арқылы микроконтроллердің ішкі құрылым элементтерінің 

жұмысын бағдарламада жоспарланған жұмыстардың орындалуын қамтамасыз 

етуге бағыттауға болады.  

Кейбір арнайы қызмет регистрлері екі банкте де қайталанады (1.2 

сурет). Бұндай регистрлердің көпшілігімен жұмыс нөлінші банкте жүргізіледі. 

Бұл кезде нөлінші банктегі регистрлердің құрамы бірінші банктегі сәйкесті 

регистрлерде қайталанады.  
 

Банк 0 Банк 1 

00 INDF 80 INDF 

01 TMR0 81 OPTION 

02 PCL 82 PCL 

03 STATUS 83 STATUS 

04 FSR 84 FSR 

05 PORTA 85 TRISA 

06 PORTB 86 TRISB 

07  87  

08 EEDATA 88 EECON1 

09 EEADR 89 EECON2 

0A PCLATCH 8A PCLATCH 

0B INTCON 8B INTCON 

0C  8C  

.  .  

.  .  

.  .  

4F  8F  

1.2 сурет 

Кейбір арнайы қызмет регистрлерінде микроконтроллердің құрамын 

реттеу биттерінен басқа оның реттеліміне әсер етпейтін биттер де болады, 

олар тулар деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл биттер өзгеріс 

туғызатындай әрекет қылмайды, бірақ олардың құрамына қарап, орындалған 

операцияның нәтижесі туралы мәлімет алып (мысалы, операция нәтижесінің 
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нөл немесе нөл еместігі туралы), сосын бұл мәліметті бағдарламаның одан 

арғы жұмысының бірнеше бағытының (сценариінің) біреуін таңдауға 

пайдалануға болады. Сонымен, тулар жұмыс әрекеттеріне жанама түрде 

қатыса алады. Сәйкесті тулардың жағдайын талдау бағдарлама жұмысын 

реттеуге көптеген пайдалы ақпарат береді. 

Арнайы қызмет регистрлерімен және олардың биттерімен бұл 

регистрлердің алда қарастырылатын бағдарламаларда пайдаланылу кезінде 

танысамыз.  

1.5 Команда көрсеткіші 

PCH және PCL регистрлерінен тұратын команда көрсеткішінің (IP, 

Instruction Pointer) разряд саны 13 бит. Команда көрсеткішінің кіші байтын 

(PCL) оқуға да, оған дерек жазуға да болады. Команда көрсеткішінің үлкен 

байтын тікелей оқуға да, оған дерек жазуға да болмайды. Оның құрамы 

PCLATH (PC Latch High) регистрінің құрамымен анықталады. PCLATH 

құрамы команда көрсеткішінің үлкен байтына кіші байтқа (PCL) жаңа мән 

енгізілген кезде жіберіледі. 

Команда көрсеткішіне CALL, GOTO командаларының орындалу кезінде 

жаңа мән жіберілуіне немесе команда көрсеткішінің кіші байтына сан 

жазылуына байланысты PCLATH құрамының команда көрсеткішінің үлкен 

байтына жіберілуі, 1.3 суретте көрсетілгендей, әртүрлі тәсілмен енгізіледі.  

 

1.3 сурет 

CALL және GOTO командалары, көлемі 2К сөз бағдарлама жадысының 

парағының шегінде ығыстыруға жеткілікті, 11-разрядты адрестік кеңістікте 

істейді. PIC16F8X микроконтроллерлері үшін бұл жеткілікті. 

Микроконтроллерлердің болашақ модельдерінің командалар жадысының 

кеңейтілу мүмкіншілігін қамтамасыз ету үшін команда көрсеткішінің екі 
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үлкен битінің PCLATH<4:3> регистрінен енгізілуі ескерілген. CALL және 

GOTO командаларының пайдаланылуы кезінде пайдаланушы парақ 

биттерінің қажетті параққа шығуға бағдарланғанына көзін жеткізу керек. 

CALL командасының орындалуы кезінде немесе үзіліс кезінде 13 битті 

команда көрсеткіші түгелдей стекке (Stack) жіберіледі, сондықтан қосалқы 

бағдарламадан қайту үшін PCLATH<4:3> разрядтарымен ешқандай әрекеттің 

керегі жоқ. PIC16F8X микроконтроллерлері бағдарлама жадысының, 

күрделірек микроконтроллерлердің жадысының 1-, 2- және 3-парақтарына 

шығуға пайдаланылатын PCLATH<4:3> биттерінің мәнін қажет қылмайды. 

PIC16F8X микроконтроллерлерінің құрамына ені 13 бит сегіздеңгейлі 

аппаратты стек енгізілген. CALL командасының орындалуы кезінде немесе 

үзіліс кезінде команда көрсеткішінің кезекті мәні стекке жіберіледі. Қосалқы 

бағдарламадан қайту процедурасының орындалу кезінде (retlw, retfie және 

return командалары) команда көрсеткішінің құрамы стектен қайтарылады. 

PCLATH регистрінің құрамы стекпен операциялар кезінде өзгермейді. 

2 PIC16F8X микроконтроллерлерінің командалары 

PIC16F8X микроконтроллерінің әрбір командасы, операция кодына 

(OpCode) және бір немесе одан көбірек операндтарға арналған аймақтарына 

бөлінген, 14-битті сөз түрінде құрылған. Микроконтроллер командаларының 

негізгі форматтары 2.1 суретте көрсетілген. 
 

Байттармен істеуші командалар 

13     8 7 6      0 

OpCode d f 

d = 0 – w; d = 1 – f; f– регистр адресі 

Биттермен істеуші командалар 

13   10 9  7 6      0 

OpCode b f 

b – бит нөмірі; f – регистр адресі 

Басқару және константамен істеу командалары 

13     8 7       0 

OpCode k 

k – константа 

CALL және GOTO командалары 

13  11 10          0 

OpCode k 

k – константа 

2.1 сурет 
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PIC16F84A микроконтроллерінің командалар жүйесі небәрі 35 

командадан тұрады.  PIC16F8X микроконтроллерлерінің командалар жүйесіне 

байттармен, биттермен істеу командалары, басқару және константалармен 

операцииялар жүргізу командалары кіреді (2.1 кесте). 

2.1 кесте – PIC16F8X микроконтроллерінің командалар жүйесі 

Мнемоника Команда суреттемесі 
Ахуал 

биттері 

addwf f, d W және f регистрлерін қосу C ,DC ,Z 

andwf f, d W және f регистрлерін логикалық көбейту  Z 

clrf f f регистрін тазарту Z 

clrw W регистрін тазарту Z 

comf f, d f регистрін терістеу Z 

decf f, d f регистрін декременттеу Z 

decfsz f, d f регистрінің декременттелу нәтижесі 0 болса, келесі 

команда орындалмайды 

 

incf f, d f регистрін инкременттеу Z 

incfsz f, d f регистрінің инкременттелу нәтижесі 0 болса, келесі 

команда орындалмайды 

 

iorwf f, d W және f регистрлерін логикалық қосу Z 

movf f, d f регистрін d регистріне жіберу Z 

movwf f W регистрін f регистріне жіберу  

nop  Орындалмайтын команда  

rlf f, d f регистрін тасымал арқылы солға ығыстыру C 

rrf f, d f регистрін тасымал арқылы оңға ығыстыру C 

subwf f, d f регистрінен W регистрін алу C,DC,Z 

swapf f, d f регистрінің тетрадаларының орнын ауыстыру  

xorwf f, d W және f регистрлерін арифметикалық қосу Z 

bcf f, b f регистрінің b битін тазарту  

bsf f, b f регистрінің b битін бірге қою  

btfsc f, b b биті 0 болса, келесі команда орындалмайды  

btfss f, b b биті 1 болса, келесі команда орындалмайды  

addlw k W регистріне константа қосу C, DC, Z 

andlw k W регистрі мен константаны логикалық көбейту Z 

call k Қосалқы бағдарламаны шақыру   

clrwdt  Бақылау таймерін (WDT) тазарту /TO, /P 

goto k Адрес бойынша ауыстыру  

iorlw k W регистрі мен константаны логикалық қосу Z 

movlw k W регистріне константа жіберу  

retfie  Үзілістен қайту   

retlw k Қосалқы бағдарламадан W регистріне константа қабылдау 

арқылы қайту 

 

return  Қосалқы бағдарламадан қайту  

sleep  SLEEP режиміне ауыстыру /TO, /P 

sublw k W регистрін константадан алу C, DC, Z 

xorlw k W регистріне константаны арифметикалық қосу Z 
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Кестеге түсініктемелер: 

Байттармен істеуші командаларда f әрекет жүргізілуші регистрді 

білдіреді, ал d нәтиже орналастырылатын регистрді анықтайды. Нәтиже d = 0 

кезінде – w регистріне, d=1 кезінде f регистріне орналастырылады. 

Биттермен істеуші командаларда b әрекет жүргізілуші f регистрінің 

операцияға қатысты бит нөмірін анықтайды. 

Басқару командалары мен константами операцияларда k сегіз- немесе 

онбірбитті константаны анықтайды. 

Командалардың барлығы дерлік бір команда циклінде орындалады. Екі 

жағдайда екі команда циклінде орындалады: 

 шартты тексеру және оның орындалғандығына байланысты ауысу; 

 команданың орындалуына байланысты команда көрсеткішінің 

құрамының өзгеруі. 

Бір команда циклінің ұзақтығы тактілік микроконтроллер 

генераторының төрт периодын құрады. Сонымен, жиілігі 4 МГц генератор 

үшін команда циклінің ұзақтығы 1 мкс болады. 

2.1 Байттармен істеуші командалар 

Байттармен істеуші командалар PIC микроконтроллерлерінде 

регистрлер арасында дерек таратуға және олардың құрамына математикалық 

операциялар жүргізуге пайдаланылады. Командалар санының аздығына 

қарамай, олар көптеген операциялардың жүзеге асырылуын мүмкіндік береді. 

Оны командада операция нәтижесінің орналастылу адресін көрсету 

мүмкіндігімен түсіндіруге болады. 

Қарастырылып отырған микроконтроллердің командалар жүйесінің 

тағы бір артықшылығына регистрлерге әртүрлі тәсілмен байланысу мүмкіндігі 

жатады. Регистр адресін тікелей команданың сәйкесті 7-битті аймағында 

көрсетуге болады. Бұл кезде кезекті банк шегіндегі деректерге ғана шығуға 

болады. Деректерге шығуды INDF аталымды жанама сілтеу регистрін 

пайдаланып, индекстік FSR регистрі арқылы да жүзеге асыруға болады. 

Регистрлер арасында дерек таратылымы қызметі әртүрлі movf және 

movwf командаларымен жүзеге асырылады. Movf командасы нақтылы 

регистрдің құрамына байланысты нөлдік белгі қоюға пайдаланылады және 

оны нақтылы регистрдегі деректі w регистріне жіберу үшін қолдануға болады. 

Movwf командасы w регистрінің құрамын микроконтроллердің көрсетілген 

регистріне жіберуге пайдаланылады. Егер осындай регистр ретінде INDF 

көрсетілсе, онда бағытталым регистрінің адресі FSR регистрінен алынады. 

Бұл команданың орындалу кезінде ахуал биттері өзгермейді. 

Сlrf f және clrw командалары микроконтроллердің көрсетілген регистрін 

және жұмыс регистрін (аккумуляторды) тазалауға пайдаланылады. Бұл кезде 

нөлдік белгі қойылатындығын есте ұстау керек. 

Көбірек пайдаланылатын арифметикалық операцияға, addwf f,d 

командасымен орындалатын, қосу операциясы жатады. Бұл операция барлық 
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ахуал биттерін өзгерте алады. Subwf f, d командасымен орындалатын алу 

операциясы екінші операндтың қосымша кодын қосу арқылы жүзеге 

асырылады, яғни d = f – w операциясының орнына d = f + (-w) орындалады. 

Логикалық операция командалары (andwf f, d, iorwf f, d және xorwf f, d) 

көрсетілген регистр мен w регистрінің сәйкесті биттерінің арасында негізгі 

логикалық операциялардың орындалуына мүмкіндік береді. STATUS 

регистріндегі нөлдік бит  алынған нәтиже мәніне байланысты қойылады. 

Xorwf f, d командасы регистр құрамын тексеруге пайдалануға ыңғайлы келеді. 

Ол үшін берілген санды w регистріне енгізіп, сосын тексерілуші регистр мен 

w арасында xorwf f, d операцисын орындау керек. Егер регистр құрамы w 

құрамына тең болса, онда операция нәтижесі нөлге тең болады да, нөлдік бит 

бірге қойылады. 

Comf f, d регистр биттерінің бәрінің мәндерін терістеуге 

пайдаланылады. Бұл команданың санды теріс санға айналдырмайтынын, яғни 

оны қосымша кодқа аудармайтынын айта кету керек. Теріс санды регистр 

құрамының терістелген мәнін бірге ұлғайту (инкременттеу) арқылы алуға 

болады. 

Swapf f, d командасы регистр тетрадаларының орнын ауыстырады. 

Басқа командалардағы сияқты нәтижені регистрдің өзіне немесе w регистріне 

жазуға болады. Бұл команда ешқандай ахуал битінің мәнін өзгертпейтіндіктен 

оны үзіліс бағдарамасынан қайтар алдында контексттік регистрлердің 

құрамын қалпына келтіруге пайдалануға болады. Swapf f, d командасын екі 

цифрды бір регистрде сақтап, пайдаланылу қажеттігіне байланысты олардың 

орнын ауыстыру үшін қолдануға болады. Сосын дисплейде көрсету үшін 

swapf f, d командасы арқылы байтты екі тетрадаға бөлуге болады. 

Айналымды ығыстыру командалары (rlf f, d және rrf f, d) арқылы 

регистр құрамы оңға немесе солға ығыстырылып, тасымал биті – босаған 

орынға, ал ығысып шыққан бит тасымалға қойылады. Айналымды ығыстыру 

командаларын екінің  n дәрежесіне көбейту немесе бөлу үшін пайдалануға 

болады. Оларды деректердің тізбелі түрде енгізілуін жүзеге асыру үшін және 

байттың шеткі битінің мәнін тексеру үшін қолдануға болады. 

Инкремент және декремент командалары (incfsz f, d және decfsz f, d) 

регистр құрамын бірге өзгерту үшін пайдаланылады. Бұл командалар 

орындалғаннан кейін нөлдік бит қана өзгере алады.  

Шартты ауыстырылымдарды жүзеге асыруға арналған incfsz f, d және 

decfsz f, d командалары дерек өңдеу жағынан қарағанда incf f, d және decf f, d 

командаларына ұқсас келеді. Олардың негізгі айырмашылығы – бұл 

командалардың орындалу нәтижесі нөл болғанда, келесі команданың 

орындалмай жібере салынуында. Демек, incfsz f, d және decfsz f, d 

командаларын бағдарлама циклдерін ұйымдастыруға пайдалануға болады. Бұл 

командалардың тағы бір ерекшелігі – олар STATUS регистрінің ахуал 

биттеріне әсер етпейді. 
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Nop командасы орындалмайтын операцияны көрсетеді. Ол әдетте 

бағдарламаның жүйе құрамындағы әртүрлі құрылғылардың уақыттық 

сипаттамаларымен сәйкестендірілуін қамтамасыз етуге пайдаланылады. 

2.2 Биттермен істеуші командалар 

Бұл командалар микроконтроллер регистрлерінің жеке биттерімен 

әрекеттесінді. Регистр құрамының кез келген жеке битін бірге және нөлге қою 

bsf f, b және bcf f, b командаларымен жүзеге асырылады.  

Қарастырылушы микроконтроллердің командалар жүйесінде шартты 

ауыстырым командалары жоқ. Олардың орнына келесі команданың 

орындалмай жібере салынуына мүмкіндік беретін командалар бар. Олардың 

қатарына жататын жоғарыда қарастырылған incfsz f, d және decfsz f, d 

командалары бағдарлама циклдерін ұйымдастыруға ыңғайлы келеді.. 

Бағдарламаның орындалу процесін басқару үшін, берілген регистрдегі 

нақтылы биттің ахуалына байланысты, бағдарламаның келесі командасының 

орындамай жібере салынуына мүмкіндік беретін,  биттермен істеуші btfsc f, b 

және btfss f, b командалары пайдаланылады. Берілген регистр ретінде 

STATUS регистрі пайдаланылатын болса, онда бағдарламадағы 

ауыстырылымдардың басқарылуын операция нәтижесін сипаттаушы ахуал 

биттеріне байланысты ұйымдастыруға болады.  

2.3 Басқару командалары және константамен жұмыс жүргізу  

Константамен жұмыс жүргізу командалары, команда кодының бір бөлігі 

ретінде қойылған, тікелей берілген операндтармен операция орындауға 

пайдаланылады. 

Movlw k командасы жұмыс регистріне (w) константа (k) жазуға 

пайдаланылады. Бұл кезде STATUS регистрінің құрамы өзгермейді. 

Addlw k командасы тікелей берілген k шамасын w регистрінің құрамына 

қосады. Бұл команда нөл, тасымал және ондық тасымал биттерінің мәнін 

addwf f, d командасы сияқты өзгертеді. 

Sublw k командасы w регистрінің құрамын берілген k константасының 

мәнінен алады. Бұл кезде алу операциясы константаға екінші операндтың 

қосымша кодын қосу арқылы жүзеге асырылатынын, яғни d = f – w 

операциясының орнына d = f + (-w) орындалатынын ескеру керек. Осы 

команданы sublw 0 түрінде пайдаланып, w регистрінің құрамының таңбасын 

өгертуге болады. 

Константамен логикалық операция жүргізу командалары (andlw, iorlw 

және xorlw) тікелей берілген константа биттері мен w регистрінің сәйкесті 

биттерінің арасында сәйкесті логикалық операциялар орындайды. Бұл 

командалар STATUS регистріндегі нөлдік битті  ғана нәтиже мәніне 

байланысты қояды. Алынған нәтиже w регистрінде сақталады. 
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Iorlw 0 командасы арқылы w регистрінің құрамының нөлге тең екендігін 

анықтауға болады. W регистрінің құрамы нөлге тең болған жағдайда нөлдік 

бит бірге қойылады. 

Goto k, call k, return және retfie командалары бағдарламаны басқаруға 

пайдаланылады. 

Goto k және call k командаларында нақтылы парақ шегіндегі ауыстырым 

адресі тікелей беріледі. Парақ мөлшері микроконтроллер түріне байланысты: 

PIC микроконтроллерлерінің кіші деңгейлі моделдеріне – 256/512 адрес, орта 

деңгейлі моделдеріне (оның ішінде PIC16F8X)  – 2К адрес және үлкен 

деңгейлі моделдеріне – 8К адрес. Ауыстырым адресі парақ шегінен шығатын 

болса, онда PCLATH регистрінде жаңа парақ туралы дұрыс ақпарат болу 

керек. 

Орта деңгейлі PIC микроконтроллерлерінде қосалқы бағдарламадан 

қайтудың return, retlw k және retfie командаларымен анықталатын үш түрлі 

тәсіл бар. Бұл тәсілдердің бәрінде де адрес мәні стек төбесінен шығарылады 

да, команда көрсеткішіне енгізіледі. Бұл адрестер қосалқы бағдарламадан 

немесе үзілістен қайтуға пайдалынылады. 

Return командасының қалыпты қолданылымында қосалқы 

бағдарламаны шақыру командасынан кейінгі команда адресі  бұрынғы 

қалпына қайтарылады. Бұл кезде ешқандай регистрдің құрамы өзгермейді. 

Retlw k командасы деректер кестесінен қажетті дерек шығаруға 

пайдаланылады. Retlw k командасының орындалуы кезінде W регистріне k 

константасы жазылады да, одан кейін стек бойынша қайту жүзеге асырылады. 

Retfie командасы үзілістен қайтуға пайдаланылады. Ол return командасы 

сияқты жүзеге асырылады, бірақ оның орындалуы кезінде үзілісті басқарушы 

INTCON регистрінің GIE битін бірге қойылады. Бұл осы команда 

орындалғаннан кейін бірден өз кезегін күтіп тұрған үзілістерді өңдеуге 

ауысуға мүмкіндік береді.  

Микроконтроллер жұмысын тікелей басқаруға арналған екі ғана 

команда бар, олар – clrwdt және sleep. Сlrwdt командасы бақылау таймерінің 

(WDT) құрамы мен алғы бөлгішті (егер ол бақылау таймеріне қосылған болса) 

нөлге қойып, бақылау таймерінің уақыт санауын қайта бастайды. Clrwdt 

командасының енгізілу мақсаты – бағдарламаның қалыпты орындалып, 

микроконтроллер жұмысының қайта басталуына жол бермеу. 

Sleep командасы тоқтатылған микроконтроллердің жұмысын 

жалғастыруға мүмкіндік беретін оқиға туғанша, оның кезекті жағдайының 

күту режимінде сақталуын қамтамасыз етеді. 

Sleep командасы екі түрлі қызметке пайдаланылады. Олардың біріншісі 

– бағдарлама жұмысы орындалып біткеннен кейін, микроконтроллерді 

ажырату. Микроконтроллерді осылай оның нақтылы бір жұмысты орындау 

үшін ғана, ал одан кейін оның кажет болмайтын жағдайында пайдаланады.  

Sleep командасының пайдаланылу қызметінің екіншісі – 

микроконтроллердің нақтылы бір оқиғаны күту режимін жүзеге асыру. 

Микроконтроллерді күту режимінен шығара алатын үш түрлі оқиға бар.  
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Олардың біріншісі – микроконтроллердің тазарту кірісіне іске қосу 

сигналын беру арқылы оның жұмысы қайта басталады да, ол бағдарламаны 

бірінші адрестен бастап орындай бастайды.  

Екінші оқиға – бақылау таймерінен микроконтроллерді «ояту» 

сигналының түсуі.  

Үшінші «ояту» тәсіліне сыртқы оқиғаға байланысты туған үзіліс 

жатады. Кез келген «ояту» тәсілінде sleep командасын пайдалану күту циклін 

ұйымдастыру қажеттігінен құтылуға және жүйенің энергия тұтылымын 

кемітуге мүмкіндік береді. Бұл кезде микроконтроллердің күту режимінен 

шығуы, кем дегенде, 1024 такт алатынын ескеру керек. Сондықтан сыртқы 

оқиғаға байланысты әрекет тез болу керек жағдайларда sleep командасын 

пайдалануға болмайды. 

2.4 PIC микроконтроллерлерін бағдарлау ерекшеліктері 

PIC микроконтроллерлерінің архитектурасын жүйе жұмысын бағдарлау 

және реттеу тұрғысынан талдау келесі қорытындылар жасауға мүмкіндік 

береді: 

 командалардың RISC-жүйесі олардың орындалу жылдамдығының 

жоғары болуын қамтамасыз етеді, бірақ күрделірек алгоритмдерді бағдарлау 

кезінде қиындық тудырып, жұмыс өнімділігін төмендетеді. Командалар 

жүйесіндегі командалардың бір адресті болуына байланысты, кез келген 

регистрге константа енгізуге екі команда қажет болады. Алдымен константа 

жұмыс регистріне (w) енгізіледі де, сосын оның құрамы дерек жадысының 

қажетті ұяшығына жіберіледі (movlw k және movwf f); 

 осы сияқты, барлық арифметикалық-логикалық операцияларды 

жұмыс регистрін (w) қатыстыру арқылы орындауға тура келеді; 

 жоғары дәрежелі тез әрекеттілікті қамтамасыз ету, негізінде, 

командалар конвейерінің қолданылуына байланысты жүзеге асырылады. 

Команда көрсеткішін өзгертуші тарамдау командалары (шартсыз 

ауыстырылым, есептелімді ауыстырылым) ретінде кезектегі командалар 

пайдаланылмайды, сондықтан олар екі машина циклінде орындалады да, 

бағдарламаның орындалу қарқынын төмендетеді; 

 үзіліс векторының біреу болуы және үзіліс сұраныстарын мәртебесі 

бойынша өңдеудің дамытылған тәртібінің болмауы күрделірек басқару 

мәселелерінің шешілуін қиындатады. Кез келген үзіліс көзінен сұраныс 

түскенде, өңдеу процедурасына ауысу жалғыз вектор арқылы орындалады. 

Өңдеу процедурасында да сұраныс көзін белгі биттері бойынша анықтауға 

тура келеді, оның үстіне тарамдалу шарттары, жоғарыда айтылғандай,  

күрделі талданады да, нәтижесінде әрекет уақытын ұлғайтады. Үзіліс 

өңделгеннен кейін сұраныс биті бағдарламалы жолмен тазартылу керек; 

 тереңдігі 8 сөз аппаратты стектің асып түсу белгісі жоқ, сондықтан ол 

үзіліс процедураларының енгізілу мөлшерін шектейді. Стектің асып түспеуін 

бағдарлаушының өзі бақылау керек; 
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 PIC16 микроконтроллерлерінің кезекті банкін анықтау үшін STATUS 

регистрінің сәйкесті биттері пайдаланылады; 

 бағдарлама жадысы, мөлшері 2К сөз, парақтарға бөлінген. Қажетті 

адреске call және goto командалары арқылы шығу үшін кезекті парақ таңдау 

биттері PCLATH регистрінде дұрыс қойылған болу керек; 

 орта деңгейлі PIC микроконтроллерлерінің мүмкіншіліктерінің 

шектелгендігі жоғарғы деңгейлі тілдерде бағдарлау мүмкіндігін қиындатады. 

PIC микроконтроллерлерінің архитектурасының көрсетілген 

ерекшеліктеріне қарамай, бұндай аспаптар (әсіресе PIC16 

микроконтроллерлері) жиі қолданады.  

3 PIC микроконтроллерлерін бағдарлаудың қалыпты тәсілдері 

Алда орта деңгейлі PIC микроконтроллерлерінің нақтылы түрін 

(PIC16F84A) қарапайым, бірақ нақтылы мәселелерді шешуге бағдарлау 

арқылы, микроконтроллерлерді бағдарлаудың қалыпты тәсілдерімен 

танысамыз, яғни күрделірек мәселелерді шешу бағдарламаларын құру 

барысында пайдаланылатын базалық бағдарламалы құрылымдарды көрсе-

теміз. 

Сәйкесті бағдарламалы құрылымдарды көрсету және оларды талдау 

барысында әртүрлі арнайы қызмет регистрлерімен (SFR, Special Function 

Registers) кездесеміз. Осы регистрлердің және олардың биттерінің қызметімен 

танысу олардың алда қарастырылатын бағдарламаларда пайдаланылу кезінде 

жүзеге асырылады.  

Қойылған мәселелердің іс жүзінде жүзеге асырылуын тексеруге және 

олардың орындалғанына көз жеткізуге, қажетті аспап-құралдармен кең 

қамтылған және микроконтроллерлердің құрылымы мен жұмыс принциптерін 

оқуға да, микроконтроллерлер негізінде әртүрлі құрылғыларды жобалау 

мәселелерінің шешілу жолдарын қарастыруға арналған оқыту дәрістерін 

ұйымдастыруға да мүмкіндік беретін, OshonSoft фирмасының PIC Simulator 

IDE аталымды бағдарламалы симуляторын пайдалануды ұсынамыз. 

3.1 Импульстер тізбесін қалыптастыру 

Қарастырылып отырылған микроконтроллер түрінің жұмыс 

бағдарламасының құрылу тәртібін суреттеу үшін және бағдарлау кезінде кең 

пайдаланылатын регистрлер мен олардың биттерінің қызметімен бастапқы 

таныстыру үшін жиілігі 5 kHz (меандр түріндегі) импульстер тізбесінің 

нақтылы ұзақтықты кідірістер қолдану арқылы қалыптастырылуын жүзеге 

асырушы бағдарламаны қарастырамыз.  
 

; Meander 5.0 KHz 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz 
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;============================ 

Sec  equ  0Ch 

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

  org  0 

  goto   Start 

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

Start  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  movlw .1 

  movwf TRISA 

  bcf  STATUS,RP0 

  clrf  PORTB 

  clrf  PORTA 

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

  btfss  PORTA,0 

  goto  $-1 

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

Pulse  bsf  PORTB,0 

  movlw .32 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

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

  bcf  PORTB,0 

  movlw .31 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  btfss  PORTA,0 

  goto  Start 

  goto  Pulse 

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

  end 
 

Бағдарламаның жоғарғы бөлігінде «бағдарлама басы» орналастырылған. 

Онда жобаның (яғни, моделденуші құрылғының) аталымы, 

микроконтроллердің нақтылы түрі (біздің жағдайда, PIC16F84A) және 

микроконтроллерге қосылатын тактілік генератордың жиілігі көрсетіледі. 

Бағдарламаның келесі бөлігінде бағдарламада пайдаланылатын жалпы 

қызмет регистрлеріне қолдануға ыңғайлы аталымдар қойылуы жүзеге 

асырылады (біздің жағдайда – 0Ch адресі бойынша орналастырылған 
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регистрге). Ұзақтығы 100 мкс кідірісті жүзеге асыруға арналған бұл регистр 

бірлік деңгей қалыптастыру барысында да, нөлдік деңгей қалыптастыру 

барысында да пайдаланылады.  

Одан кейін бағдарламаның бірінші командасының орналастырылу 

адресін анықтаушы директива (org 0) мен бағдарламаның орындалу басына 

ауыстыру командасы (әдетте, goto Start) орналастырылған. Goto Start 

командасы бірден org 0 директивасынан кейін орналастырылғандықтан және 

осы команданың бағдарлама жадысындағы орны нөлдік адреспен 

анықталатындықтан, бағдарламаның орындалуы осы команданың өзінен 

басталады. 

Микроконтроллер түрі, регистрлердің аталымдарының қойылуы, 

бағдарламаның орындала басталуына рұқсат берілуі, оның аяқталу белгісі 

директивалармен енгізіледі. Күрделірек бағдарламалар үшін «бағдарлама 

басы», әрине, біздің жағдайдағыдан үлкенірек болуы және ондағы 

аталымдары қойылған регистрлер саны мен директивалардың (оның ішінде 

басқа тұрлері де) саны көбірек болуы мүмкін. 

Порт шықпаларының жұмысын «шығысқа» немесе «кіріске» қою TRISA 

және TRISB регистрлері арқылы жүзеге асырылады. Бұл регистрлер 1-банкте 

орналасқандықтан, банктердің ауыстырылуын жүзеге асыру керек 

(микроконтроллер жұмысының басында, яғни, бастапқы жағдайда, 0-банк 

қойылған).  

1-банк (RP0) STATUS регистрінің 5-битін (RP0) бірге қою арқылы 

таңдалады, ал оның тазартылуында 0-банк таңдалады (3.1 кесте). STATUS 

регистрінде RP0 битімен қатар RP1 биті микроконтроллердің  жаңартылған 

түрлеріндегі төрт банкке байланысуға мүмкіндік береді. 

3.1 кесте – STATUS регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 IRP 
Дерек банкінің парағын таңдау (жанама сілтеу кезінде 

пайдаланылады): 0 – 0,1 банктері; 1 – 2,3 банктері  

6-5 RP1, RP0 
Дерек банкінің парағын таңдау (тура сілтеу кезінде пайдала-

нылады): 00 – 0-банк; 01 – 1-банк; 10 – 2-банк; 11 – 3-банк  

4 T0’ 

Бақылау таймерінің әрекеті: 0 – бақылау таймерінің қойылған 

уақытының біткенінде; 1 – қорек көзі қосылғаннан кейін, 

оған қоса clrwdt және sleep командаларымен 

3 RD’ 
Тұтынылушы энергияның кемуі: 0 – sleep командасымен;  

1 – қорек көзі қосылғаннан кейін және clrwdt командасымен  

2 Z Нөлдік ту 

1 DC Үшінші разрядтан ауысу туы 

0 C Жетінші разрядтан ауысу туы 
 

Сонымен, STATUS регистрінің  5-битін бірге қою керек (bsf STATUS,5 

немесе bsf STATUS, RP0). RB1…RB7 шықпаларының жұмыс бағыты бізге 

қажет болмағандықтан, TRISB регистрінің барлық битін нөлге қоя саламыз, 
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яғни, бұл регистрді тазартамыз (бастапқы жағдайда, порттардың шықпалары 

«кіріс» ретінде реттелген). RA0 шықпасы генератор жұмысын басқару кірісі 

ретінде (импульстер тізбесінің қалыптастырылу режимін қосу/ажырату) 

белгіленген, сондықтан бұл шықпа, TRISA регистрінің сәйкесті битін бірге 

қою арқылы (movlw .1 және movwf TRISA) «кіріс» ретінде істеуге қойылған. 

Сонымен,  RB0 шықпасы «шығыс» ретінде (оған индикатор немесе 

осциллограф қосылған), ал RA0 шықпасы «кіріс» ретінде істейді (оған 

құрылғының жұмыс режимін ауыстыру түймесі қосылған). Алдағы жұмыс 0-

банкте жүргізілетіндіктен, 0-банкке қайтып келеміз (bcf STATUS, RP0). 

Жоғарыда келтірілген операцияларды дайындық операциялары ретінде 

қарастыруға болады. Олар құрылғының шығыс сигналының бастапқы 

деңгейін және режим ауыстыру түймесін нөлдік жағдайға қоюмен аяқталады 

(clrf PORTB және clrf PORTA). 

Бағдарламаның «жұмыс тәртібін» тиянақталық. Сигнал «меандр» 

түрінде болғандықтан, сәйкесті деңгейлердің қалыптастырылу ұзақтығы 

бірдей болу керек. біздің бағдарламада ол –  100 мкс. Құрылғының жұмыс 

режимін ауыстыру түймесін (RA0) күту режимінен импульстер тізбесін 

қалыптастыру режиміне ауыстырғаннан кейн RB0 шықпасында 100 мкс 

ұзақтығында бірлік деңгей, сосын келесі 100 мкс ұзақтығында нөлдік деңгей 

қалыптастыру керек.  

Период шегінде екідеңгейлі сигнал қалыптастырушы автотербелісті 

мультивибратордың жұмыс принципіне байланысты, бағдарламаның жұмыс 

нүктесі нақтылы уақыт шамасында бір циклде (бағдарламаның 1 деңгейін 

қалыптастыру бөлігінде), ал сосын – екінші циклде (бағдарламаның 0 деңгейін 

қалыптастыру бөлігінде) кідіре тұру керек. Сонымен, құрылғы импульстер 

тізбесін қалыптастыру режимінде тұрғанда, бағдарламаның толық циклі 

периодты түрде айналымда болу керек. 

Кідірістің қосалқы бағдарламасы, қарапайым жағдайда, decfsz 

командасынан басталады да, ол алдында нақтылы сан (константа) енгізілген 

жалпы қызмет регистріне шығады. Регистрдегі сан мөлшері кідіріс ұзақтығын 

(«айналым» санын) анықтайды.  

Бағдарламаның бірлік деңгей қалыптастыру бөлігінде Sec регистріне .32 

саны (константа) енгізілген. Бағдарламаның жұмыс нүктесі, оның кідіріс 

бөлігіне кіргенінен кейін одан кідіріс толықтай біткенше шықпайды. Бұл 

«айналымның» мағынасын былай түсіндіруге болады. Decfsz командасының 

орындалуы мен декремент операциясында нөлдік нәтиже болмауында, ауысу 

decfsz командасының өзіне болады да, бұл процесс регистрдегі сан нөлге 

дейін кемігенше қайталана береді, нәтижесінде қажетті кідіріс қалыптасады. 

Операцияның нөлдік нәтижесінде бағдарламаның жұмыс нүктесі кідіріс 

бөлігінен шығады.  

Машина циклінің ұзақтығы арқылы кідіріс ұзақтығын дәл есептеуге 

болады. Алдымен Sec регистрінің бастапқы құрамын анықтап алу керек. 

Біздің жағдайда Sec регистріне .32 саны (нүкте – ондық санау жүйесінің 

атрибуты) жазылады. Бұл операция W регистрі арқылы жүзеге асырылады 
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(movlw .32 және movwf Sec). Жоғарыда суреттелгендей, RB0 шықпасында 

нөлдік деңгей қалыптастыру үшін Sec регистріне келесі константа (.31 саны) 

жазылады. 

Сонымен, В портының RB0 шықпасын басқаруға бәрі дайын. RB0 

шықпасында бірлік деңгей қалыптастыру үшін биттік bsf командасын 

қолданамыз да, онда PORTB регистрінің бір қойылуы керек нөлдік битін 

көрсетеміз (bsf   PORTB,0). RB0 шықпасында нөл қою бір қойылуындай 

істеледі, тек қана оған bcf командасы қолданылады (bcf PORTB,0).  

Бірлік деңгей қалыптастырылуын қамтамасыз етуші константаның мәні 

неге .32 болу керектігін түсіндірелік. Қолданылатын кварц жиілігі – 4 МГц, 

демек, бір машина циклі – 1 мкс. Сонымен, RB0 шықпасында бір қойылған 

мезеттен оны нөлге ауыстырғанша 100 машина циклі өту керек. Егер Sec 

регистрінің құрамын декременттеу нәтижесі нөлге тең болмаса, онда 

бағдарламаның бір «айналымы» 3 машина циклінде орындалады: decfsz 

командасы бір машина циклінде, ал goto командасы – екі машина циклінде.  

Сонымен, Sec регистрінің құрамының бірге кемітілуі 3 машина циклінде 

(3 мкс) орындалады. Sec регистрінің құрамының декременттелу нәтижесі 

нөлге тең болғанда, онда goto командасы орындалмайды да, бұл 

бағдарламадан шығу 2 машина циклінде жүзеге асырылады. Демек,.32 

константасына 32х3-1=95 машина циклі (95мкс) сәйкес келеді. Оған Sec 

регистріне RB0 шықпасында бірлік деңгейдің уақытын қалыптастырушы 

константа қою командаларының (movlw .32 және movwf Sec) 2 машина циклін 

және RB0 шықпасында нөл қою командасының (bcf   PORTB,0) 1 машина 

циклін қосамыз. Алынған 98 мкс уақытына қосымша енгізілген екі nop 

командасының 2 машина циклін қосамыз да, нәтижесінде дәл 100 мкс аламыз. 

Sec регистрінің құрамын декременттеу нәтижесі нөлге тең болғаннан 

кейін бағдарламаның жұмыс нүктесі «айналымнан» шығады.  

Осы сияқты қалыптастырылатын импульстер тізбесінің нөлдік 

деңгейінің ұзақтығын есептеп, бағдарламаның осы бөлігінде қойылған 

константа мәнінде (.31) бұндағы кідірістің де 100 мкс құратынына көз 

жеткізуге болады.  

Кезекті импульстің нөлдік деңгейі қалыптастырылып біткеннен кейін 

құрылғының жұмыс режимін ауыстыру түймесі тексеріліп (btfss PORTA,0), 

оның жағдайына байланысты импульстер тізбесінің қалыптастырылуы 

жалғастырылады (goto Pulse) немесе құрылғы күту режиміне ауыстырылады 

(goto Start). 

Симуляторды пайдаланып және құрылғыны жұмыс режимін ауыстыру 

түймесінің (RA0 шықпасының) жағдайын өзгерту арқылы құрылғыны күту 

режимінен жұмыс режиміне ауыстырып, импульстер тізбесінің 

қалыптастырылуын бақылауға (3.1 сурет) және оған қоса (өлшеу арқылы) 

оның параметрлерінің жоспарланған мәндерге сәйкес келетініне көз жеткізуге 

болады. 
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3.1 сурет 

3.2 Сандар тізбесін қалыптастыру 

Алдыңғы бағдарламада STATUS регистрі пайдаланылып, оның RP0 биті 

арқылы дерек банктерінің ауыстырылуы жүзеге асырылған болатын. 

Арифметикалық операциялардың орындалуын жүзеге асыру 

бағдарламаларында осы регистрдің, тулар деп аталатын, өзге биттері де 

(алдыңғы тараудағы 3.1 кестені қараңыз) пайдаланылады. Бұл тулардың 

ахуалы операцияның орындалу нәтижесі туралы ақпарат береді, яғни нақтылы 

оқиғалардың туғанын куәләйді. Мысалы, Z туының қойылуы – нөлдік 

нәтижеге, ал C және DC туларының қойылуы оларға сәйкесті жетінші және 

үшінші разрядтардан тасымал шыққанына сәйкес келеді. Бұл деректер 

бағдарламадағы одан арғы әрекеттердің сәйкесті сценариін таңдауға 

мүмкіндік береді. 

Арифметикалық операциялардың орындалуын суреттеуге ыңғайлы 

мәселе ретінде Фибоначчи
1
  сандарының бір байт шегіндегі (0..255) мәндері 

түріндегі деректер тізбесін қалыптастыру және оларды өсуі мен кемуі 

тәртібінде көрсету бағдарламасын қарастыралық. 

Фибоначчи сандарының тізбесі {Fn} келесі сызықты рекуррентті 

қатынаспен беріледі: 

F0 = 0; F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 (n ≥ 2). 

3.2.1 Деректерді тура сілтеу. 

Төменде келтірілген бағдарламада деректерге шығу тура сілтеу 

тәсілімен жүзеге асырылатын арифметикалық операциялар (қосу және алу) 

арқылы деректер тізбесі қалыптастырылады.  

 

                                         
1 Ортағасырлық математик Леонардо Пизанский (Фибоначчи ретінде белгілі) құрметіне 

аталған. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8
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; Fibonacci-8 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

FibTemp equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Sec  equ  0Fh 

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

  org  0 

  goto   Start 

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

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

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

Forward clrf  FibTemp 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib0 

  call  Display 

  incf  FibTemp,F 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  call  Display 

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

Forw_cont movf  Fib0,W 

  addwf  Fib1,W 

  btfsc  STATUS,С 

  goto  Reverse 

  movwf FibTemp 

  movf  Fib1,W 

  movwf Fib0 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  call  Display 

  goto  Forw_cont 

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

Reverse clrf  PORTB 

  call  Delay 

  movf  Fib1,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 
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  movf  Fib0,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

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

Rev_cont movf  Fib0,W 

  subwf  Fib1,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  movf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib0 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Rev_cont 

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

  clrwdt 

  goto  $-1 

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

Display movf  FibTemp,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  $+3 

  movlw FFH 

  movwf PORTB 

  clrf  PORTB 

  movf  FibTemp,W 

  movwf PORTB 

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

Delay  movlw .7 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

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

  end 

Аталымы қойылған регистрлер келесі деректер орналастыруға арналған. 

Fib0 және Fib1 – Фибоначчи санының кезекті мәнін (FibTemp) анықтауға негіз 

ретінде пайдаланылатын оның алдыңғы екі мәні. Sec регистрі 

қалыптастырылған кезекті санның көрсетілу уақытының пайдаланушының 

бақылауына ыңғайлы болуын қамтамасыз етуші кідіріс ұзақтығын анықтаушы 

константа мәнін жазуға арналған. 

Қалыптастырылған сандарды көрсетуге, PORTB шықпаларына 

қосылған,  8-разрядты жарықдиодты индикатор пайдаланылады, сондықтан 

бұл порттың шықпалары «шығыс» ретінде істеуге қойылған (clrf TRISB).  
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Сандардың тура бағытта қалыптастырылуы – қосалқы Forward 

бағдарламасында (қосу арқылы), ал кері бағытта қалыптастырылуы Reverse 

бағдарламасында (алу арқылы) жүзеге асырылады. Айналымды қосу және алу 

операциялары сәйкесті қосалқы бағдарламалардың құрамына кіретін F_cont 

және R_cont секторларында жүзеге асырылады. 

Қалыптастырылған сандардың көрсетілуі қосалқы Display 

бағдарламасында, бақылау ыңғайлылығы үшін қойылған, сәйкесті кідіріспен 

(Delay) жүзеге асырылады.  

3.2.2 Деректерді жанама сілтеу. 

Келесі бағдарламада Фибоначчи сандарының қалыптастырылу 

процестері мен олардың көрсетілуі уақыт бойынша ажыратылған және бұл 

процестердің екеуі де жанама сілтеу арқылы жүзеге асырылады.  
 

; Fibonacci-8_Mem 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

FibTemp equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Sec  equ  0Fh 

Num  equ  10h 

Total  equ  11h 

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

  org  0 

  goto   Start 

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

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  call  Data_Wr 

  call  Data_Rd  

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

  clrwdt 

  goto  $ 

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

Data_Wr movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

  clrf  Num 
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  clrw 

  movwf FibTemp 

  movwf Fib0 

  movwf INDF 

  incf  Num,F 

  incf  FSR,F 

  incf  FibTemp,F 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  decf  Num,F 

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

Wr_Next movf  Fib0,W 

  addwf  Fib1,W 

  btfsc  STATUS,C 

  return  

  movwf FibTemp 

  incf  FSR,F  

  movwf INDF 

  incf  Num,F 

  movf  Fib1,W 

  movwf Fib0 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  goto  Wr_Next 

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

Data_Rd movf  Num,W 

  movwf Total 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

Next_Forw movf  INDF,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Next_Forw 

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

  clrf  PORTB 

  call  Delay 

  movf  Total,W 

  movwf Num 

  addlw  1Ch 

  movwf FSR 
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;----------------------------------------------- 

Next_Rev movf  INDF,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  decf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Next_Rev 

  movlw .5 

  movwf Sec 

  movf  Total,W 

  clrf  PORTB 

  movwf PORTB 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-3 

  return 

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

Display movf  FibTemp,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  $+3 

  movlw FFH 

  movwf PORTB 

  clrf  PORTB 

  clrf  PORTB 

  movf  FibTemp,W 

  movwf PORTB 

Delay  movlw .7 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

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

  end 
 

Алдыңғы бағдарламада пайдаланылған регистрлермен қатар Num 

(кезекті санның нөмірі) мен Total (бір байт шегіндегі қалыптасқан сандардың 

жалпы саны) регистрлері пайдаланылады. 

Data_Wr және Wr_Next аталымды қосалқы бағдарлама блоктарында 

сандардың тізбелі қалыптастырылуы мен олардың дерек жадысында сақталуы 

жүзеге асырылады. Бұл процесті жанама сілтеуді қолдану арқылы жүзеге 

асыру үшін Data_Wr богының басында, қалыптастырылған деректердің 

сақталуы басталатын, дерек жадысының бастапқы адресі белгіленеді (movlw 

1Ch және movwf FSR). Сандардың қалыптастырылуы (олардың жадыда 

сақталуымен қоса) кезекті қосу кезінде тасымал тууында (btfsc STATUS,C), 

яғни қалыптастырылған санның мәні максималды байттық мәннен асқан кезде 
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(.255) аяқталады. Одан кейін жадыдан деректер шығарушы және оларды 

көрсетуші қосалқы (Data_Rd) бағдарламасы шақырылады. Симулятордың 

негізгі терезесіндегі жалпы қызмет регистрлерінің блогында бағдарламада 

қалыптастырылған сандардың регистрлік жадыда 01Ch адресінен бастап 

сақталғанын көреміз (3.2 сурет).  

 

3.2 сурет 

Жадыда сақталған сандарды жанама сілтеу арқылы тура бағытта оқып, 

оларды көрсету үшін Data_Rd блогында дерек жадысының сәйкесті бастапқы 

адресі қойылады (movlw 1Ch және movwf FSR). Жадыда сақталған сандарды 

жанама сілтеу арқылы кері бағытта оқып, оларды көрсету үшін дерек 

жадысында ең соңғы сақталған санның адресі анықталады да (movf Total,W; 

movwf Num және addlw 1Ch), ол жанама сілтеу арқылы оқуға арналған 

бастапқы адрес ретінде қойылады (movwf FSR). 

3.3 Есептелімді ауыстырылымдар 

Тарамдау командаларының бағдарлама жұмысының екі бағытын 

«тудыратыны» бізге белгілі. Одан көбірек бағытқа тарамдау қажеттігінде 
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есептелімді ауыстырылым деп аталатын ауыстыру тәсілін пайдалану ыңғайлы 

келеді. Есептелімді ауыстырылым – ауыстыру тәсілдерінің үшінші түрі 

(шартты және шартсыз ауыстырылымдардан кейінгі). 

Есептелімді ауыстырылым addwf PCL,F командасы арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл команданың орындалуында W және PCL регистрлерінің 

құрамы қосылады да, нәтиже PCL регистрінде сақталады. Есептелімді 

ауыстырылым үшін addwf PCL,F командасының орындалу мезетінде PCL 

құрамындағы адрес бастапқы санау нүктесі ретінде саналады да, арғы жұмыс 

бағытының таңдалуы команда көрсеткішінің қосылымына тәуелді болады. 

Ауыстырым критериі ретінде addwf PCL,F командасының орындалу 

мезетінде W регистрінің құрамы алынады да, ол команда көрсеткішінің (PCL) 

қосылымы болады. Есептелімді ауыстырылым процедурасы «ықшамды» 

болып шығуы үшін бұл сандардың мәні 0, 1, 2, 3 және т.б. болу керек. 

Жұмыс бағыттарының орындалуы келесі командалардан басталады:  

 goto командалары. Бұндай есептелімді ауыстырылым бағдарламаның 

жұмыс бағытын таңдау сыртқы басқарымға (мысалы, түймелердің жағдайына) 

немесе бағдарлама жұмысының нәтижесіне (мысалы, есептелім нәтижесіне) 

байланысты болатын жағдайларда қолданылады; 

 retlw командалары. Бұндай есептелімді ауыстырылым бағдарламаның 

кезекті жұмысына қажетті кодты деректер кестесінен таңдау қажеттігінде 

қолданылады. 

Жұмыс бағыттарының орындалуын бастау командалары әдетте addwf 

PCL,F командасынан кейін «ықшамды» түрде орналастырылады. Кез келген 

жағдайда, бағдарламаның жұмыс нүктесінің жұмыс бағыттарының 

командаларының біреуіне «секіруі» келесі принцип бойынша жүргізіледі: егер 

addwf PCL,F командасының орындалу мезетінде W регистрінде N саны болса, 

онда addwf PCL,F командасы орындалғаннан кейін бағдарламаның жұмыс 

нүктесі N+1 нөмірінен басталатын жұмыс бағытына ауыстырылады. 

3.3.1 Бағдарламаның goto командалары арқылы тарамдалуы. 

Келесі бағдарлама RA0, RA1 шықпаларына қосылған екі түйменің 

жағдайына байланысты 4 бағытқа тарамдалу принципін суреттейді. 
 

; Computed Branch (goto) 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz 

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

Sec  equ  0Ch 

SecL  equ  0Dh 

SecH  equ  0Eh 

Num  equ  0Fh 

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

  org  0 
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  goto  Start 

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

Start  clrf  PORTA 

  clrf  PORTB 

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

bsf  STATUS,RP0 

  movlw .3 

  movwf TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

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

Pulses movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .3 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  movlw .10 

  movwf Num 

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

  movf  PORTA,W 

  addwf  PCL,F  

  goto  F0 

  goto  F1 

  goto  F2 

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

F3  bsf  PORTB,3 

  movlw .128 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,3 

  movlw .127 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F3 

  goto  Pulses 

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

F2  bsf  PORTB,2 

  movlw .99 
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  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,2 

  movlw .98 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F2 

  goto  Pulses 

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

F1  bsf  PORTB,1 

  movlw .66 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,1 

  movlw .64 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F1 

  goto  Pulses 

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

F0  bsf  PORTB,0 

  movlw .32 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,0 

  movlw .31 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  decfsz Num,F 

  goto  F0 
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  goto  Pulses 

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

  end 
 

Жоғарыда айтылған принципке байланысты, бағдарламаның жұмыс 

бағыттарының орындалуын бастау командалары бірден addwf PCL,F 

командасынан кейін «ықшамды» түрде орналастырылу керек.  

Біздің жағдайда бағдарламаның 4 бағытының біреуін таңдаушы 

есептелімді ауыстырылым келесі түрде жүргізіледі. Movf PORTA,W 

командасы арқылы түймелер жағдайы сұрастырылады. Біз пайдаланатын 

PIC16F84A микроконтроллерінің А портында 5 шықпа болатындықтан, 

PORTA регистрінің № 5, 6, 7 биттерінде бастан нөл қойылған.  

Сонымен, RA2, RA3, RA4 шықпаларында нөл болғанда (оны бұл 

процедураға «кірерден»  бұрын қамтамасыз ету керек), W регистрінің 

құрамында болуы мүмкін санның мәндері нақтылы болады, олар: 0, 1, 2, 3. 

Бұл жиынтықтың бастапқы мәнінің нөл түрінде алынуы кез келген команда 

орындалғанда команда көрсеткішінің автоматты түрде бірге ұлғайтылуымен 

түсіндіріледі.  

Дайындық кезеңін қарастыралық. Movf PORTA,W командасының 

орындалар мезетіне дейін А портының RA0 және RA1 шықпалары «кіріс» 

ретінде реттеліп (movlw .3 және movwf TRISA), RA2 ... RA4 шықпаларында 

нөлдік деңгей болу керек. Бұл жағдайда жүргізілген түймежинам жағдайының 

сұранысында келесі нәтижелер алынуы мүмкін:  

 00000000 – 1-бағытқа, екі түйме де басылмаған; 

 00000001 – 2-бағытқа, 1-түйме басылған, ал 2-түйме басылмаған; 

 00000010 – 3-бағытқа, 2-түйме басылған, а 1-түйме басылмаған; 

 00000011 – 4-бағытқа, екі түйме де басылған. 

Түймежинам жағдайының сұранысының нәтижесінде W регистріне осы 

сандардың біреуі жазылады да, сосын команда көрсеткішінің құрамы осы 

санға ұлғайтылады және бір автоинкремент жүзеге асырылады. Алдыңғы үш 

бағытқа ауыстыру – шартсыз ауыстыру командалары (goto) арқылы, а 4-

бағытта «бағдарлама жұмысын одан әрі жалғастырады». 

Бағдарлама жұмысын тәжірибе жүзінде тексеру кезінде бағдарламаның 

нақтылы жұмыс бағытын таңдау сыртқы әрекеттер стимуляторының 

(Microcontroller View) терезесіндегі сәйкесті түймелер арқылы жүзеге 

асырылады. Бағдарлама бағыттарында орындалатын жұмыс ретінде әртүрлі 

жиіліктегі импульстер тізбесінің бумалары қалыптастырылады. 

Бағдарламаның әртүрлі бағытта істеу нәтижелерін осциллограф арқылы 

бақылауға болады (3.3 сурет).  
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3.3 сурет 

3.3.2 Кестелі түрлендірілімдер. 

Келесі бағдарламада, екілік-ондық кодты 7-сегментті индикатор кодына 

түрлендіруге арналған, кестелі түрдегі есептелімді ауыстырылымның 

ұйымдастырылуы келтірілген.  
 

; Computed Branch (table) 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Sec  equ  0Ch 

SecH  equ  0Dh 

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

  org  0 

  goto  Start 

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

Start  bsf  STATUS,RP0 

  movlw b'00001111' 

  movwf TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 
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;========================== 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .255 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  movf  PORTA,W 

  call  Table 

  movwf PORTB 

  goto  Start 

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

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'   

  retlw  b'00000000' 

  retlw  b'00111110' 

  retlw  b'01110100' 

  retlw  b'00111000' 

  retlw  b'01110011' 

  retlw  b'01110110' 

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

  end 
 

Бұл бағдарлама, бағыт таңдалуы А портының RA0, RA1, RA2, RA3 

шықпаларына қосылған төрт түйменің кезекті жағдайына байланысты жүзеге 

асырылатын 16 бағытқа бағдарламаның тарамдалу принципін суреттейді. 

Бағдарламаның дайындық кезеңінде, яғни movf PORTA,W командасының 

орындалар мезетіне дейін А портының RA0...RA3 шықпалары «кіріс» ретінде 

реттеліп, ал RA4 шықпасында нөлдік деңгей болу керек. 

Бұл бағдарламада бағдарлама жұмысын 16 бағыттың біреуіне ауыстыру 

келесі тәртіппен жүргізіледі. Movf PORTA,W командасы арқылы түймелер 

жағдайына сұраныс жүргізіледі. W регистрінің құрамында болуы мүмкін 
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санның мәндері нақтылы түрде (0...15) болады. Бұл бағдарламада есептелімді 

ауыстырылымның стандартты addwf PCL,F командасынан кейін бағдарлама 

бағыттарының орындалуын бастаушы 16 команда ықшамды түрде 

орналастырылған. Retlw k командасының «түсіндірмесі»: W регистріне 

берілген константа енгізіледі де, одан кейін стек арқылы қайту жүзеге 

асырылады.  

Таңдалған бағытқа сәйкесті кезекті retlw командасы орындалғаннан 

кейін  W регистрінде нақтылы сан (кезекті бағыттың жүзеге асырылуында 

алынуға тиісті сан, өзгеше айтқанда – кодылық түрлендіру нәтижесі) «отырып 

қалады да», ол болашақ бағдарлама жұмысында пайдаланылады. 

Қарастырылушы жағдайда 7-сегментті индикаторға «байланған» кодылық 

түрлендірілім жүзеге асырылады.  

Retlw командаларына қарап, ыңғайлылық үшін екілік түрінде берілген 

константалардың мәндеріне көңіл аударыңыз. Оларды 7-сегментті 

индикатордың секторларының (A,B,C,D,E,F,H) орналасу тәртібімен 

салыстыру арқылы, 0-бағыттағы команда орындалғаннан кейін W регистріне 

7-сегментті индикаторда 0 символын, 1-бағытта – 1 символын 1, 2-бағытта – 2 

символын және т.б. көрсетуге дайындалған сандар көшірілетінін көреміз. 

Алдыңғы 10 retlw командасы екілік сандардың 0 … 9 символдарының кодына 

түрлендірілуін жүзеге асырады. Келесі 6 команда цифрлар символына емес, 

латын әріптерінің символдарына түрлендірілуді жүзеге асырады.  

 

3.4 сурет 
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Сонымен, жұмыс бағытының біреуі орындалғаннан кейін W 

регистрінде, 7-сегментті индикатор көрсете алатын бірнеше символдың 

біреуінің кодына сәйкесті сан «жатады». Осы санды W регистрінен, 

шықпаларына 7-сегментті индикатордың секторлары қосылған, порт 

регистріне (оның шықпалары «шығыс» ретінде істеуге қойылған болу керек) 

көшіріп, оны индикаторда көрсету ғана қалады (3.4 сурет).  

PIC16F84A микроконтроллерінде (бағдарлама жадысының парақтарға 

бөлінбеуіне байланысты) шартты (шартсыз да) ауыстырылымдарды 

бағдарлама мәтінінің кез келген «жерінен» кез келген басқа «жерге» жіберуге 

болатындықтан, call Table командасын қосалқы Table бағдарламасына дейін 

де, одан кейін де орналастыруға болады. Тек қана бағдарлама жадысының 

блоктарының (бір блок – 256 ұяшық) арасындағы «шекара» есептелімді 

ауыстырылым кестесі арқылы «өтпеу» керек.  

Есептелімді ауыстырылымның жүзеге асырылуына қажетті, W 

регистріне көшірілетін сан мәні, кестелі түрдегі есептелімді ауыстырылымның 

қосалқы бағдарламасының (Table) істер алдында, A портының сәйкесті 

шықпаларының жанында орналастырылған түймелер арқылы енгізіледі.  

SecH және SecL регистрлері арқылы жүзеге асырылатын кідіріс 

бағдарламаға екілік код енгізу операциясының уақытында (онша асықпай) 

жүзеге асырылуын, яғни код ауыстыруға жетерліктей  уақыт 

қалыптастырылуын қамтамасыз ету үшін енгізілген. 

3.4 Динамикалы көрсетілім 

Көптеген жағдайда есептелімді ауыстырылымның Table сияқты қосалқы 

бағдарламалары, көрсетілімге арналған деректер орналасқан нақтылы жалпы 

қызмет регистрлерінің құрамын өңдеуші айналымды бағдарламалардан 

шақырылады (call  Table). Бұл регистрлерді сәйкесті нөмір жалғанған LED 

аталымдарымен белгілелік. Мысалы, егер өлшеу (есептеу) нәтижесін 4-

разрядты сан түрінде көрсетілімге шығару керек болса, онда өлшенімнің 

екілік нәтижесі сәйкесті түрлендірілім арқылы «өткізіліп», алынған нәтижелер 

4 LED регистрінің (LED0 ... LED3) кіші тетрадаларына орналастырылады. 

Сосын, бұл регистрлердің құрамы (үлкен-кішілік тәртібімен) кезегі бойынша 

W регистріне көшіріліп, кодылық түрлендірілім арқылы өткізіледі де (call  

Table), ақырында сәйкесті символдар түрінде көрсетілімге шығарылады.  

Динамикалы көрсетілім бірнеше 7-сегментті индикаторлар арқылы 

құрылған көрсетім құрылымына статикалы тәсілмен ақпарат жіберуге 

пайдаланылатын микроконтроллердің шықпаларының саны жетпейтін 

жағдайда ұйымдастырылады.  

Анықтылық үшін көрсетілімнің бір толық циклінде кодылық 

түрлендірілім нәтижелері, 7-сегментті индикаторлар құрылымында 

көрсетілуге кіші разрядтан бастап тізбелеп шығарылады деп саналық. 

Кодылық түрлендірілім нәтижелерінің 4 индикаторға тізбелеп шығарылуы 
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біткеннен кейін символды көрсетілім құрылымының кіші разрядына (айналым 

түрінде) шығаруға ауыстырылады да, одан кейін бәрі қайталана береді.   

Өлшеу (есептеу) нәтижесінің нақтылы разрядтарын 7-сегментті 

индикаторлар құрылымының нақтылы индикаторларына «тиянақтау» 

құрылымның құрамына кіретін 7-сегментті индикаторларды (үлкен-кішілік 

тәртібімен) тізбелеп «жандандыру» арқылы жүзеге асырылады. Қолданылған 

7-сегментті индикаторлардың түріне (ортақ катодты немесе ортақ анодты) 

байланысты «жандандыру» сегменттердің ортақ шықпасының қосылған 

нүктесін қорек көзіне немесе «жерге» қосу арқылы жүзеге асырылады. 

Сегменттердің қалған шықпалары (сектор аталымдарының бірдейлігі 

бойынша) топтарға біріктіріледі де, осы топтар шегінде «параллелденеді». 

Алынған 8 шықпа индикаторлар құрылымын басқаруға арналған порт 

шықпаларына қосылады.  

Деректердің 7-сегментті 4 индикатор арқылы құрылған көрсетім 

құрылымында оналтылық код түрінде көрсетілуінің ұйымдастырылуын 

қарастыралық. Мысал ретінде, құрылым мүмкіндігі төрт 7-сегментті 

индикаторларды басқаруға жеткілікті, PIC16F84A микроконтроллерін 

пайдаланамыз. PIC16F84A микроконтроллерінің 8 шықпалы В порты 

«толықтай» 7-сегментті индикаторлардың сегментерін (үтірді қоса) басқаруға 

бөлінеді де, индикаторларды тізбелі жандандыру қызметі 5 шықпалы А 

портына жүктеледі. Сонымен, индикаторлардың «параллелденген» 

секторларының сәйкесті 8 шықпасы В портының 8 шықпасына, ал 

индикаторлардың ортақ катодтарының 4 шықпасы A портының 4 шықпасына 

қосылады. 

Төменде ортақ катодты төрт 7-сегментті индикатор негізіндегі көрсетім 

құрылымында динамикалы көрсетілім арқылы деректер шығару бағдарламасы 

келтірілген. 
 

; Dynamic Display 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib0H equ  0Eh 

Fib1  equ  0Fh 

Fib1H equ  10h 

Temp  equ  11h 

TempH equ  12h 

Data  equ  13h 

DataH equ  14h 

LED0  equ  15h 

LED1  equ  16h 
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LED2  equ  17h 

LED3  equ  18h 

Index  equ  19h 

Sec  equ  1Ah 

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

  org  0 

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

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  call  Data_Wr 

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

  movlw .25 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

Read  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  incf  FSR 

  movf  INDF,W 

  movwf DataH 

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

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

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

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Read 

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

  clrwdt 

  goto  $-1 

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

Data_Wr movlw .25 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

  clrf  Fib0 

  clrf  Fib0H 
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  clrf  Fib1 

  clrf  Fib1H 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

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

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movf  Fib1H,W 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

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

Wr_Next movf  Fib1H,W 

  movwf TempH 

  movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  btfsc  STATUS,C 

  incf  Fib1H,F 

  movf  Fib1H,W 

  addwf  Fib0H,W 

  movwf Fib1H 

;…………………………………….. 

  movf  Fib1,W 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movf  Fib1H,W 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 

  movf  TempH,W 

  movwf Fib0H 

  incf  FSR,F 

;…………………………………….. 

  decfsz Num,F 

  goto  Wr_Next 

  return 
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;========================== 

BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf LED0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf LED1 

;…………………………………….. 

  movf  DataH,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf LED2 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf LED3 

  return 

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

HexSeg 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  L0 

  goto  L1 

  goto  L2 

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

L3  movf  LED3,W 

  call  Table  

  movwf LED3 

;…………………………………….. 

L2  movf  LED2,W 
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  call  Table  

  movwf LED2 

;…………………………………….. 

L1  movf  LED1,W 

  call  Table  

  movwf LED1 

;…………………………………….. 

L0  movf  LED0,W 

  call  Table  

  movwf LED0 

  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' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

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

Display movf  LED3,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,3 

  bcf  PORTA,3 

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

  movf  LED2,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,2 

  bcf  PORTA,2 

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

  movf  LED1,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,1 
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  bcf  PORTA,1 

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

  movf  LED0,W 

  movwf PORTB 

  bsf  PORTA,0 

  bcf  PORTA,0 

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

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

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

  end 
 

Бағдарламаның бастапқы бөлігінде екібайтты Фибоначчи сандарын 

тізбелеп қалыптастырып, оларды деректер жадысында 1Ch адресінен бастап 

сақтауға арналған қосалқы Data_Wr бағдарламасы шақырылады.  

Қалыптастырылған және жадыда сақталған екібайтты сандардың 

тізбелеп оқылуы, оларға жүргізілетін қажетті түрлендірілімдер және оларды 

төрт 7-сегментті индикатор негізіндегі көрсетім құрылымында оналтылық 

түрінде көрсету бағдарламалы Read сегментінің құрамына кіретін сәйкесті 

қосалқы бағдарламалармен жүзеге асырылады.  

Қосалқы BinHex бағдарламасы жадыдан шығарылған кезекті екібайтты 

санның оналтылық көрсетілім кодын (ажыратылған түрінде) алуға арналған.  

Көпразрядты санның көрсетілімі кезінде мәнсіз нөлдердің көрсетілуінен 

құтылу үшін қосалқы HexSeg бағдарламасының бастпқы бөлігінде нөлдік 

мәнінде емес ең үлкен разряд нөмірі (Index) анықталады. Көпразрядты санның 

көрсетілімі осы разрядтан басталады. Index мәніне байланысты мәнді 

сандардың кестелі кодтары анықталып, олар сәйкесті LED регистрлеріне 

жазылады. Сосын қосалқы Display бағдарламасында кезекті көпразрядты 

санның оналтылық код түріндегі көрсетілімі жүзеге асырылады (3.5 сурет). 

 

3.5 сурет 
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3.5 Екілік-ондық түрлендірілімдер 

Деректердің 7-сегментті 4 индикатор арқылы құрылған көрсетім 

құрылымында ондық код түрінде динамикалы көрсетілімін ұйымдастыру 

жағдайын қарастыралық.  

Келтірілген бағдарлама, сәйкесті деректердің оналтылық код түрінде 

көрсетілімін жүзеге асыруға арналған, алдыңғы бағдарлама (Dynamic Display) 

негізінде құрылған.  

Екібайтты екілік санды оналтылық көрсетіліміне түрлендіруші қосалқы 

бағдарлама (BinHex) екібайтты екілік санды ондық көрсетіліміне 

түрлендіруші қосалқы бағдарламаға (BinDec) ауыстырылған. Онымен қатар 

қосалқы HexSeg бағдарламасының аталымы онымен құрамы жағынан бірдей 

қосалқы DecSeg бағдарламасының аталымына ауыстырылған. 
 

; DynDisp_BinDec 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Num  equ  0Ch 

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

жалпы қызмет регистрері пайдаланылады 

   ...   ...   ... 

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

  org  0 

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

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISA 

  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  call  Data_Wr 

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

  movlw .21 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

Read  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  incf  FSR,F 

  movf  INDF,W 
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  movwf DataH 

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

  clrf  LED0 

  clrf  LED1 

  clrf  LED2 

  clrf  LED3 

;………………………………………… 

  call  BinDec 

  call  DecSeg 

  call  Display 

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

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Read 

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

  clrwdt 

  goto  $-1 

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

Data_Wr movlw .21 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

сәйкесті қосалқы бағдарламаның көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  return 

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

BinDec movlw .10 

  subwf  Data,F 

  btfsc  STATUS,C 

  goto  Inc 

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

  movf  DataH,F 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  Corr 

  decf  DataH,F 

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

Inc  incf  LED1,F 

  movlw .10 

  subwf  LED1,W 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  BinDec 
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;----------------------------------------------- 

  clrf  LED1 

  incf  LED2,F 

  movlw .10 

  subwf  LED2,W 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  BinDec 

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

  clrf  LED2 

  incf  LED3,F 

  goto  BinDec 

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

Corr  movlw .10 

  addwf  Data,F 

  movf  Data,W 

  movwf LED0 

  return 

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

DecSeg 

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

қосалқы HexSeg бағдарламасының көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  return 

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

Table  addwf  PCL,F 

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

  retlw  b'00111111'  

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

сәйкесті қосалқы бағдарламаның көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  retlw  b'01101111' 

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

Display 

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

сәйкесті қосалқы бағдарламаның көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  return 

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

  end 
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Екібайтты екілік санның ондық кодын алу онға, яғни жаңа жүйенің 

негізіне бөліп, ондықтардың, жүздіктердің және мыңдықтардың санын 

анықтау арқылы жүзеге асырылады. Пайдаланылушы микроконтроллерде 

бөлу командасы болмағандықтан, бұл операцияның іс жүзінде орындалуы 

бастапқы түрлендірілуші саннан және оның кезекті қалдықтарынан 10 санын 

қайталап алу арқылы  жүзеге асырылады.  

Әрбір алу операциясының орындалғанынан кейін кезекті алынған 

нәтиженің разрядтарының мәндері олардың максималды ондық мәнінен (яғни, 

тоғыздан) асып кетуіне тексеріледі де, қажетті жағдайда ондықтардың, 

жүздіктердің және мыңдықтардың алынған мәндеріне ондық түзетілім 

(коррекция) жүргізіледі. 

3.6 Үзілістер 

Әртүрлі іс жүзіндегі жағдайларда микроконтроллерлер негізіндегі 

құрылғының  жұмысын көбіне үзіліс режимінде ұйымдастыру ыңғайлы 

келеді. PIC16F84A микроконтроллерінің жалпылама сипаттамасын суреттеу 

кезінде айтылғандай, бұл микроконтроллерде 4 үзіліс көзі бар, олар: 

 RB0/INT кірісіндегі сыртқы сигнал; 

 TMR0 таймерінің асып түсуі; 

 RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал өзгерістері; 

 EEPROM жадысына дерек жазылымының аяқталуы. 

Үзілістердің сәйкесті рұқсат сигналдары мен олардың тулары INTCON 

регистрінде орналастырлған (3.2 кесте). 

3.2 кесте – INTCON регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 GIE Үзілістерге жалпы рұқсат беру 

6 EEIE 
EEPROM жадысына дерек жазылымының аяқталуына 

байланысты үзіліс рұқсаты  

5 T0IE TMR0 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліс рұқсаты 

4 INTE RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс рұқсаты 

3 RBIE 
RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал өзгерістеріне 

байланысты үзіліс рұқсаты  

2 T0IF TMR0 таймерінің асып түсу туы 

1 INTF RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс туы 

0 RBIF 
RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал өзгерістеріне 

байланысты үзіліс туы 

3.6.1 Сыртқы сигналға байланысты үзіліс. 

Үзілістермен жұмыс ұйымдастырылуының жалпы тәртібін RB0/INT 

кірісінен түсетін сыртқы сигналға байланысты үзіліс арқылы  түсіндіреміз.  

Іс жүзіндегі нақтылы жағдай ретінде екі сигнал тарату арнасын 

периодты түрде кезектеп тексеріп, олардың қайсысынан сигнал тарату 
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сұранысының, яғни сәйкесті басқару сигналының, түсуін анықтаушы 

құрылғының жұмысының ұйымдастырылуын қарастырамыз. Бұл кезде, әрбір 

арнаның тексерілуі нақтылы уақыт мөлшерінде жүргізілу керек. Сигнал 

тарату сұранысы түскен кезде, құрылғы арналарды тексеруін тоқтатып, 

сәйкесті арнада (яғни, сұраныс түскен мезетте тексеріліп жатқан арнада) 

сигнал таратуын бастау керек. Сұраныс сигналы алынғаннан кейін 

арналардың кезектеп тексерілуі жалғастырылу керек. Суреттелген процесті 

қарапайым PIC16F84A микроконтроллерінің жұмысын үзіліс арқылы 

ұйымдастырушы бағдарламамен жүзеге асыруға болады.  

Құрылғы жұмысының бағдарламасын суреттеуде қолданылатын 

ұғымдарды түсіндіре кетелік. Түсіндіру және түсіну ыңғайлылығы үшін 

бағдарламаның жұмыс бөлігін екіге бөліп қарастыру жөнді болады. 

Арналардың үзіліс сигналының түскеніне тексерілуін жүзеге асырушы 

командалар тобын «негізгі бағдарлама» немесе бағдарламаның «негізгі бөлігі» 

деп, ал бағдарламаның үзіліске кеткеннен кейін орындалатын бөлігін «үзіліс 

бағдарламасы» деп атаймыз. 

Бағдарламада үзіліске рұқсат берілген «аймақ» болу керек. Оған 

идеалды жағдайда бағдарламаның «негізгі» бөлігін түгелдей беруге болар еді, 

бірақ қарастырылушы құрылғыда арналардың тексерілуі нақтылы уақыт 

аралығында жүзеге асырылатынына байланысты  ауыстырылу кезінде үзіліске 

«қате кетуі» мүмкіндігі болады. Сондықтан бағдарламаның Start бөлігі 

үзілістердің барлығына да тиым салу командасынан басталу керек (clrf 

INTCON). Үзіліске кету кейінірек болу керек. Бұдан кейін бағдарлама үзіліске 

рұқсат берілген «аймаққа» дейін орындалады. Бұл «аймақтың» басында 

RB0/INT кірісінен түсетін сыртқы сигналға байланысты үзіліске рұқсат 

беріледі де, одан кейін бағдарлама «үзілісті күту режимінде» тұрып, кезекті 

жұмысын жалғастыра береді. Бұл «аймақтың» соңында үзілістерге тиым 

салынады. 

Үзіліске рұқсат берілген «аймақта» 2 түрлі оқиға тууы мүмкін: 

 үзіліс сигналының болмаған кезінде бағдарлама оның «негізгі» 

бөлігінің шегінде орындала береді; 

 үзіліс сигналы түскен кезде (яғни, RB0/INT шықпасында жандандыру 

ауытқымасы қалыптасқанда), бағдарламаның жұмыс нүктесі «үзіліс 

бағдарламасына» ауыстырылады, ол орындала бастайды. 

Үзіліс бағдарламасына ауысу стек арқылы жүргізіледі, яғни стекке 

үзіліс туған кезде орындалып жатқан командадан кейінгі команданың адресі 

жазылады. Ол үзіліс бағдарламасы орындалып біткеннен кейін 

бағдарламаның жұмыс нүктесінің осы «келесі» командаға қайтарылуы үшін 

керек. Үзіліс бағдарламасының ең соңғы командасы әрқашан, тек қана үзіліс 

бағдарламасынан қайтуға пайдаланылатын, retfie командасы болу керек.  

Тағы бір маңызды «мәселе»: үзіліс бағдарламасының құрамында, 

міндетті түрде,  жұмысқа қатысты үзіліс көзінің туын тазарту командасы болу 

керек. Біздің жағдайда RB0/INT кірісі бойынша үзіліс пайдаланылады, 

сондықтан ту тазарту командасы bcf  INTCON,1 түрінде болу керек. Көптеген 
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жағдайда, үзіліс туын тазарту командасы тікелей retfie командасының алдына 

қойылады.  

Үзіліс туын тазарту командасы болмаған кезде, бағдарламаның жұмыс 

нүктесі, бірінші үзіліске кеткеннен кейін, үзіліс бағдарламасы мен 

бағдарламаның «негізгі бөлігі» арасында ешқандай басқарусыз «ауыса 

береді». Қарапайым тілмен айтқанда, егер үзіліс туы бағдарламалы жолмен 

тазартылмаса, онда оны микроконтроллер үзіліс бағдарламасына 

«жіберілудің» басқару сигналы ретінде «қабылдайды». Сонымен, үзіліс 

бағдарламасынан қайту мезетінде үзіліс туының бағдарламалы жолмен 

тазартылуы қажетті екенін бағдарлама құру кезінде есте ұстау керек.  

Үзіліс бағдарламасының басында STATUS және W регистрлерінің 

құрамы осы жұмысқа арнайы құрылған (мысалы, Stat_Temp және W_Temp 

аталымдарымен) жалпы қызмет регистрлерінде сақтап, үзіліс 

бағдарламасының соңында олардың құрамын қайта қалпына келтіру керек. 

Бұл процедураның қажеттігін былай түсіндіруге болады: үзіліс 

бағдарламасының орындалу барысында STATUS және W регистрлерінің 

құрамы өзгеріп кетуі мүмкін, нәтижесінде үзіліс бағдарламасынан қайтқаннан 

кейін бұл өзгерістер бағдарламаның «негізгі» бөлігінің жұмысына теріс әсер 

етуі мүмкін.  

Сонымен, қарастырылып отырған үзіліске (яғни, RB0/INT кірісіне) 

байланысты айтқанда, үзілістермен жұмыс ұйымдастыру келесі тәртіппен 

жүргізілу керек : 

 бағдарлама «басында» үзіліс векторы қойылу керек; 

 үзіліс көзі (INTCON) қойылу керек; 

 үзіліс сигналының жандандыру ауытқымасы анықталу керек 

(OPTION); 

 үзіліске рұқсат беру «аймағы» құрылу керек; 

 үзіліс бағдарламасының басында STATUS және W регистрлерінің 

құрамын сақтап, оның соңында олардың құрамын бұрынғы қалпына қайтару 

керек; 

 үзіліс бағдарламасынан қайтуды жүзеге асырар алдында таңдалған 

үзіліс көзіне қатысты үзіліс туын тазарту керек; 

 үзіліс бағдарламасының соңында retfie командасы орындалу керек. 

Үзіліс бағдарламасының орындалу кезінде үзіліске жіберген басқару 

сигналының тұрған-тұрмағанын (сәйкесті ауыстырғыштың жағдайын) тексеру 

арқылы, сигналдың «жоғалған» кезінде үзіліс бағдарламасынан шығу 

ұйымдастырылу керек. 

Бағдарламаның «негізгі бөлігінде» жүргізілетін дайындық 

операцияларын түсіндірелік. Тексерілетін арналарды ауыстыру үшін 

«триггер» түрінде пайдаланылатын Trigg регистрі пайдаланылады. Бұл 

«триггердің» тексерілімі бағдарламаның Start бөлігінен кейін, ал оның 

жағдайының өзгертілуі бағдарламаның «негізгі бөлігінің» соңында 

жүргізіледі. Осы айтылған екі оқиға арасын түгелдей үзіліске рұқсат беру 
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«аймағы» ретінде қоя салуға болар еді, бірақ бұл кезде келесі мәселелер 

ескерілу керек.  

Таратылым бағытының ауыстырылуы – инерциялы процесс, яғни оған 

нақтылы уақыт керек. Осы уақыт кезінде құрылғыдағы ауысу процестеріне 

байланысты бөгеуіл сигналдары тууы мүмкін. Бұл бөгеуілдердің үзіліс 

сигналы ретінде «түсінілуі» мүмкін. Демек, арналар ауыстырылғаннан кейін 

алдымен нақтылы қорғаныс уақытын (яғни, нақтылы кідіріс), одан кейін 

үзіліске рұқсат беру «аймағын» қалыптастыру керек.  

Басқару сигналын табудың жарамды инерциялығын қамтамасыз ету 

мақсатында  үзіліске рұқсат беру «аймағы да» нақтылы уақыт алу керек. 

Демек, бұл «аймақта да» нақтылы кідіріс тудырылу керек.  

Порт шықпаларын анықталық. Сыртқы INT үзілісінің кірісі – RB0, 

демек, RB0/INT шықпасы «кіріс» жұмысына қойылу керек. Одан басқа 

ешқандай порт шықпасын сыртқы INT үзілісінің кірісі ретінде 

тағайындалмайтынын айта кету керек.  

Үзіліс сигналын жіберілетін ауыстыру құрылғысының шығыс каскады  

ашық коллекторлы (немесе ашық құйысты) каскад деп саналық. Демек, В 

портының ішкі резисторларын қосу керек. В портының RB0/INT шықпасына 

қосылған ішкі резистор ашық коллекторлы каскадтың коллекторлық 

жүктемесінің қызметін атқарады.  

Ашық коллекторлы каскадтың жағдайын сипатталық: сигнал жоқ 

кезінде транзистор – жабық, ал ол болғанда транзистор ашық болады. 

Сонымен, RB0/INT шықпасындағы ішкі резисторды ескерсек, сигналдың жоқ 

кезі бірлік деңгейге, ал сигналдың болған кезі нөлдік деңгейге сәйкес келеді. 

 Арналардың ауыстырылуын басқару шықпасы ретінде В портының 

RB3 шықпасын тағайындап, оны «шығыс» ретінде реттейміз. Ауыстырылу екі 

арна арасында жүргізіледі: 1-арнаға RB3 шықпасындағы бір, ал 2-арнаға осы 

шықпадағы нөл сәйкес келеді. 

 Сәйкесті бағдарлама төменде келтірілген. 
 

; Interruption 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Trigg  equ  0Ch 

Sec  equ  0Dh 

SecL  equ  0Eh 

SecH  equ  0Fh 

W_Temp equ  10h 

Stat_T equ  11h 

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

  org  0 

  goto  Start 
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  org  4 

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

INT  movwf W_Temp 

  movf  STATUS,W 

  movwf Stat_T 

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

  btfsc  Trigg,0 

  goto  F1 

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

F0  bsf  PORTB,2 

  movlw .166 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,2 

  movlw .164 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  clrwdt 

  btfsc  PORTB,0 

  goto  EndInt 

  goto  F0 

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

F1  bsf  PORTB,1 

  movlw .82 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PORTB,1 

  movlw .81 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

 goto  $-1 

  clrwdt 

  btfsc  PORTB,0 

  goto  EndInt 

  goto  F1 

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

EndInt bcf  INTCON,1 

  movf  Stat_T,W 
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  movwf STATUS 

  swapf  W_Temp,F 

  swapf  W_Temp,W 

  retfie 

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

Start  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  movlw .1 

  movwf TRISB 

  clrf  OPTION_REG 

  bcf  STATUS,RP0 

  clrf  PORTB 

  clrf  Trigg 

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

Cycle  bsf  PORTB,4 

  bcf  PORTB,3 

  btfsc  Trigg,0 

  bsf  PORTB,3 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .5 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

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

  movlw b'10010000' 

  movwf INTCON 

  bcf  PORTB,4 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .20 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  bsf  PORTB,3 

  clrf  INTCON 

  incf  Trigg,F 

  goto  Cycle 

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

  end 
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Үзіліс векторын қою директивасы (org 4) бағдарлама «басында» бірден 

goto Start командасынан кейін орналастырылу керек. Егер org  4 

директивасынан кейін үзіліс бағдарламасына ауыстыру командасы 

орналастырылған болмаса, онда бағдарламаның жұмыс бөлігі үзіліс 

бағдарламасынан басталып, оның «негізгі бөлігі» retfie командасынан кейін 

орналастырылу керек. Ал егер үзіліс бағдарламасы бағдарламаның жұмыс 

бөлігінің басынан өзге жерде орналастырыл,ан болса, онда 04h адресі 

бойынша үзіліс бағдарламасына ауыстыру командасы болу керек. Біздің 

жағдайда бірінші вариант жүзеге асырылған.  

W_Temp және Stat_Temp аталымды регистрлер – W және STATUS 

регистрлерінің құрамын үзіліс бағдарламасының орындалу кезінде уақытша 

сақтауға арналған, қызмет жадысының регистрлері. Trigg аталымды регистр 

санау триггерінің қызметі атқарады.  

Бағдарламаның «негізгі бөлігінің» орындалуы үзілістердің барлығына 

тиым салудан (clrf INTCON). Одан кейін, алдыңғы бағдарламалардағы сияқты, 

В портының шықпаларының жұмыс бағыты «реттеледі»: RB0/INT – «кіріс» 

ретінде, қалғаны – «шығыс» ретінде (00000001).  

3.3 кесте – OPTION_REG регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 RBPU’ Ішкі жүктемелік резисторлар 

6 INTEDG 
INT кірісіндегі сигналдың жандандыру ауытқымасы: 

1 – тура ауытқымасы (0/1); 0 – кері ауытқымасы (1/0) 

5 T0CS 

TMR0 кірісіне жіберілетін такт: 

1 – RA4/T0CKI шықпасындағы сыртқы такт 

0 – ішкі CLKOUT такті 

4 T0SE 

TMR0 кірісіндегі сыртқы тактінің ауытқымасы: 

1 – RA4/T0CKI шықпасындағы 1/0 ауытқымасы 

0 – RA4/T0CKI шықпасындағы 0/1 ауытқымасы  

3 PSA 

Алғы бөлгіш: 

1 – WDT бақылау таймерінен кейін қосылған 

0 – TMR0 таймерінің алдына қосылған 

2-0 

PS2 

PS1 

PS0 

Алғы бөлгіш коэффициенті: 

Мәні TMR0 WDT 

000 1:2 1:1 

001 1:4 1:2 

010 1:8 1:4 

011 1:16 1:8 

100 1:32 1:16 

101 1:64 1:32 

110 1:128 1:64 

111 1:256 1:128 
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В портының ішкі регистрлері қосылған. Шындығын айтқанда, ішкі 

резистор RB0/INT шықпасына ғана қосылу керек. Бірақ олардың қосылуы 

немесе ажыратылуы «түгелдей» ғана жүзеге асырылады, демек олардың бәрін 

де қоса саламыз. Осы OPTION_REG регистрінің (3.3 кесте) 6-биті (INT 

үзілісінің жандандыру ауытқымасын таңдау) нөлге қойылу керек, яғни 

жоспарланған ойымызға байланысты (микроконтроллердің RB0 шықпасына 

қосылған сыртқы сұраныс көзінің шығыс каскадының суреттемесін қараңыз), 

үзіліс басқару сигналының бірден нөлге ауытқымасымен жүзеге асырылады. 

OPTION_REG регистрінің 6- және 7-биттерінен өзге биттерінің бізге керегі 

жоқ. Демек, оларда кез келген деңгей қоюға болады. OPTION_REG 

регистрінің 6- және 7-биттердің нөлдік деңгейлеріне көңіл аударып, 

ыңғайлылық үшін оның барлық битіне нөл қоямыз.  

Құрылғының жоспарланған жұмысы бойынша оның «санау триггері» 

түріндегі таратым арналарын ауыстырғышының жағдайын тексеріп отыру 

керек. Осындай екі жағдайлы триггер (немесе ауыстырғыш) ретінде Trigg 

аталымымен жалпы қызмет регистрі тағайындалған. Trigg регистрінің 

құрамын тізбелі түрде инкременттеу немесе инкременттеу арқылы оның кіші 

разрядындағы биттің мәнін 0 және 1 арасында өзгертуге болады. Сонымен, 

Trigg регистрінің жағдайының тексерілімін «жұптық/тақтық принципі 

бойынша» жүргізуге болады: егер онда жұп сан болса (0-бит 0 мәнінде), онда 

бағдарлама бірінші бағыт бойынша, ал онда тақ сан болса (0-бит 1 мәнінде), 

онда бағдарлама екінші бағыт бойынша орындалады. Біздің жағдайда бұл 

Trigg регистрінің бірінші битінің мәні нөл кезінде сигнал таратылымының 

бірінші арна арқылы, ал оның бір кезінде сигнал таратылымының екінші арна 

арқылы жүргізілетінін білдіреді (сигнал таратылымы, яғни сәйкесті 

сигналдардың қалыптастырылуы үзіліс бағдарламасында жүзеге асырылады). 

Арналардың жағдайын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз мақсатында, 

триггердің жағдайы бағдарламада PORTB,3 шықпасында көрсетіледі. Одан 

әрі, SecL және SecH регистрлері арқылы қорғау интервалын қамтамасыз етуші 

кідіріс құрылған. 

Үзілістерге рұқсат беру «аймағын» құру мәселесіне тоқталық. INTCON 

регистрінің 4- және 7-биттері 1 мәніне (қалғандары нөлге) қойылған.  INT 

үзілісіне рұқсат беру деген осы. Кез келген үзіліске рұқсат беру кезінде, 

үзілістерге жалпы рұқсат беру биті 1 мәніне қойылу керек (3.2 кесте). Егер 

INT үзілісіне рұқсат берілген болса (4-бит 1 мәнінде), ал үзілістерге жалпы 

рұқсат берілмеген болса (7-бит 0 мәнінде), онда ешқандай үзіліс (оның ішінде 

INT үзілісі де) болмайды. Үзілістерге рұқсат беру «аймағының» соңында 

үзілістерге тиым салыну керек (clrf INTCON). INT үзілістеріне рұқсат беру 

«аймағын» бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, ол бағдарламада 

PORTB,4 шықпасының нөлдік деңгейімен көрсетілген. 

Бағдарламаның келесі толық цикліне арна ауыстырылымының 

дайындығын қамтамасыз ету үшін Trigg регистрінің құрамы бірге ұлғайтылды 

(incf Trigg,F). Одан кейін бағдарламаның «негізгі бөлігінің» «жаңа» толық 

цикліне ауысуға болады (goto Start).  
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Сонымен, біз бағдарламаның «негізгі бөлігін» сыртқы үзіліс 

сигналының болмаған кезінде қарастырып өттік. Енді үзіліске рұқсат беру 

«аймағында» RB0/INT шықпасына сигналдың жандандыру ауытқымасы 

(бірден нөлге ауысуы) түссе, онда бағдарламаның жұмыс нүктесі үзіліс 

бағдарламасының бірінші командасына стек бойынша ауыстырылады.  

STATUS және W регистрлерінің құрамы сақталып, жұмыс арнасының 

нөмірі тексерілгеннен кейін, сәйкесті арнада хабар таратылуы жүзеге 

асырылады, яғни нақтылы жиілікті импульстер тізбесі. Әрбір кезекті импульс 

қалыптастырылғаннан кейін үзіліс сигналының бар/жоқтығы тексеріледі: 

оның бар кезінде хабар тарату процесі жалғастырылады, ал оның алып 

тасталғанында бағдарламаның жұмыс нүктесі үзіліс бағдарламасынан шығу 

процесін жүзеге асырушы EndInt бөлігіне ауыстырылады.  

Үзіліс бағдарламасынан шығу кезінде (қосалқы EndInt бағдарламасын 

қараңыз), INT үзілісінің туын міндетті түрде тазартып (bcf INTCON,1), 

«маңызды» регистрлердің құрамын қалпына келтіру керек. Retfie командасы 

орындалғаннан кейін жұмыс бағдарламаның «негізгі бөлігінде» 

жалғастырылады. Үзіліспен жұмыс ұйымдастыруға қатысты сигналдардың 

сипаты 3.6 суретте көрсетілген.  

 

3.6 сурет 



53 

 

3.6.2 TMR0 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліс. 

PIC16F84A микроконтроллерінің құрамына орналастырылған TMR0 

таймерінің жұмыс режимдері INTCON және OPTION_REG регистрлерінің 

кейбір биттерінің жағдайымен анықталады (алдыңғы тараудағы 3.2 және 3.3 

кестелерін қараңыз).  

Төменде ішкі CLKOUT тактісінен істеуші TMR0 таймерінің негізіндегі, 

нақтылы жиілікті импульстер тізбесін қалыптастырушы құрылғының 

жұмысын ұйымдастыру бағдарламасы келтірілген.  
 

;TMR0 

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

;Microcontroller PIC16F84A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

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

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

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

INT  incf  PortB,F  

  movlw .60 

  movwf TMR0 

  bcf  INTCON,T0IF 

  retfie 

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

Start  bsf  INTCON,T0IE 

  bsf  INTCON,GIE 

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

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISB 

  movlw b'00000111' 

  movwf OPTION_REG 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  clrwdt 

  goto  $-1 

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

  end 
 

Бастапқы кезеңінде таймердің ішкі CLKOUT тактісінен істеуі мен оған 

бөлу коэффициенті 1:256 алғы бөлгіш қосылуы қойылған (movlw b'00000111' 

және movwf OPTION_REG).  

Негізгі бағдарламаның жұмысы – таймердің асып түсуін күту. 

Таймердің кезекті асып түсуіне байланысты үзіліс сигналы 

қалыптастырылады да, бағдарламаның жұмыс нүктесі үзіліс бағдарламасына  

(INT) түсіп, онда PortB құрамын бірге ұлғайту арқылы оның RB0 
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шықпасының жағдайын өзгертеді. Осындай қайталанушы өзгерістер 

нәтижесінде импульстер тізбесі қалыптастырылады. Оның периоды TMR0 

таймеріне жазылатын санмен анықталады. Осы жағдайда қалыптатырылатын 

импульстер тізбесінің периоды ~0,1 сек болатынына өлшеу арқылы көз 

жеткізуге болады.  

4 Перифериялық модулдермекн жұмыс ұйымдастырылуы 

Жеке бір жинақтағы мироконтроллерлердің қызмет мүмкіндіктері 

олардың әрбіреуінің құрамына енгізілген перифериялық модулдермен 

анықталады. Мысалы, құрылымы жағынан қарапайым PIC16F84A 

микроконтроллерінің құрамына 64x8 мөлшерлі EEPROM жадысы мен 8-битті 

бағдарламалы бөлгіш қосу мүмкіндігі бар бірбайтты TMR0 таймері сияқты  

перифериялық модулдер енгізілген. Құрылымы жағынан одан күрделірек 

PIC16F628A микроконтроллерінің құрамына компараторлар, TMR0 таймеріне 

қарағанда жұмыс мүмкіндігі кеңейтілген TMR1 және TMR2 таймерлері және 

үш жұмыс режимінде (ұсталым, салыстырым, ЕИМ) істей алатын CCP модулі 

енгізілген. PIC16F873A микроконтроллерінің құрамына, жоғарыда айтылған 

модулдерден басқа, аналогты сигналдармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

аналогты-цифрлық түрлендіргіш (АЦТ) енгізілген. 

4.1 EEPROM жадысы 

EEPROM жадысы, бағдарлама жадысы сияқты, энергияға тәуелсіз жады. 

Оның қызметі – константаларды немесе операциялардың сандық нәтижелерін 

микроконтроллердің энергия көзінен ажыратылған кезінде сақтап, 

микроконтроллер қайтадан іске қосылғанда оларды шығарып алып, одан арғы 

жұмыстарға пайдалануға мүмкіндік беру.  

4.1.1 EEPROM жадысымен жұмыс ұйымдастыру принциптері. 

EEPROM жадысының көлемі онша үлкен емес, мысалы, PIC16F84A 

микроконтроллеріндегі EEPROM жадысының көлемі – 64 ұяшық, ал 

микроконтроллерлердің басқа түрлерінде одан көбірек болуы мүмкін. 

EEPROM жадысының әрбір ұяшығына байланысу үшін одан оқу кезінде де, 

оған жазу кезінде де оның адресі көрсетілу керек.  

EEPROM жадысымен жұмыс ұйымдастыру принциптерін келесі 

қарапайым және нақтылы мәселенің жүзеге асырылуы арқылы қарастырамыз. 

Бағдарламаның орындалу барысында EEPROM жадысының 7-адресінен 

бастап бес ұяшығының құрамын өзгерту (модификациялау) керек болсын 

делік. Модификация қарапайымдылығы үшін (және EEPROM жадыда 

болатын өзгерістерді бақылау ыңғайлылығын қамтамасыз ету үшін) бірінші 

санға (7-адресі бойынша) – 1, екіншісіне – 2, үшіншісіне – 3 қосамыз және с.с. 

жалғастырамыз.  

Қойылған мәселенің жүзеге асырылу бағдарламасы төменде келтірілген.  
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; EEPROM 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Reg  equ  0Ch 

Add  equ  0D 

Step  equ  0E 

Num  equ  0Fh 

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

  org  0  

  goto  Start 

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

Start  movlw .6 

  movwf Add 

  clrf  Step 

  clrf  Num 

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

Cont  incf  Add,F 

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

Rd_EE bcf  STATUS,RP0 

  movfw Add 

  movwf  EEADR   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECON1,0 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEDATA,W 

  movwf Reg 

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

Mod  incf  Step,F 

  movf  Reg,W 

  addwf  Step,W 

  movwf Reg 

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

Wr_EE bcf  INTCON,GIE 

  movfw Add 

  movwf EEADR 

  movfw Reg 

  movwf EEDATA 

  bsf  STATUS,RP0  

  bsf  EECON1,2 

  movlw 055h 

  movwf EECON2 

  movlw 0AAh 
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  movwf EECON2 

  bsf  EECON1,1 

  btfss  EECON1,4 

  goto  $-1 

  bcf  EECON1,4 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  incf  Num,F 

  movfw Num 

  sublw  .5 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  Cont 

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

  clrwdt 

  goto  $ 

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

  end 
 

Бұл бағдарламада келесі жалпы қызмет регистрлері пайдаланылады: Reg 

– EEPROM жадысының жұмысына қатысты деректер;  Add – EEPROM 

жадысының қажетті ұяшығының адресі; Step – кезекті модификация 

қадамының мәні; Num – миодификацияланатын ұяшықтардың саны. 

Оқу/жазу процедурасының (әсіресе жазудың) ұзаққа 

«созылатындығын», яғни олардың орындалуына көптеген команда 

пайдаландығын айта кету керек.  

Start және Cont белгілерінің арасында EEPROM жадысының бастапқы 

адресінің (Add) және ұлғайтылу басталатын модификация қадамының (Step) 

мәндеріне сәйкесті бастапқы қойылымдар орындалады. Одан кейін incf Add,F 

командасы арқылы EEPROM жадысының адресі бірге ұлғайтылады (яғни, 

модификацияланатын бірінші ұяшық таңдалады). Одан кейін бағдарламаның 

жұмыс нұктесі EEPROM жадымен жұмыс істеуші командалар тобының 

басына «ауысады». Жоғарыда қойылған мәселеге байланысты, бұл топта 

деректердің EEPROM жадысының 7-ұяшығынан қызмет жадысының 

регистріне оқылуын қамтамасыз етуші командалар болу керек. Демек, оған 

жалпы қызмет регистрлерінің біреуін (Reg) тағайындау керек.  

EEPROM жадысынан деректер оқылуы (Rd_EE блогы) 0-банкке 

ауысудан басталады  (bcf STATUS,RP0). Одан кейін EEADR регистріне дерек 

оқылатын ұяшықтың адресі, яғни Add регистріндегі сан жазылады. Оқу 

процесінің жүргізілуі 1-банкте орналастырылған EECON1 регистрінің (4.1 

кесте) нөлінші битімен жүзеге асырылады. Демек, 1-банкке ауысып, EECON1 

регистрінің нөлінші битін бірге қойып, одан кейін 0-банкке қайта ауысу  

керек.  
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 4.1 кесте – EECON1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

4 EEIF 

EEPROM жадысына жазу аяқталуына байланысты үзіліс 

туы: 

1 – EEPROM жадысына дерек жазылуы аяқталған 

0 – EEPROM жадысына дерек жазылуы аяқталмаған  

3 WRERR 
EEPROM жадысына жазу процесінің қателік туы:  

1 – жазу тоқтатылған; 0 – жазу аяқталған  

2 WREN 
EEPROM жадысына жазу рұқсаты:  

1 – жазуға рұқсат берілген; 0 – жазуға рұқсат берілмеген 

1 WR 
EEPROM жадысына жазу процесінің жүргізілуі:  

1 – жазу процесінің жүргізілуі; 0 – жазу процесі аяқталған  

0 RD 
EEPROM жадысынан оқу процесінің жүргізілуі:  

1 – оқу процесінің жүргізілуі; 0 – оқу процесі аяқталған  
 

0-банкке ауысу командасынан кейін орналасқан екі команда арқылы 

(movf EEDATA,W және movwf Reg) EEPROM жадысынан оқылған сан Reg 

регистріне жазылады да, оны болашақ операцияларда пайдалануға болады. 

EEPROM жадысының кез келген ұяшығын бірінші рет оқыған кезде, онда FFh 

саны тұратынын ескеру керек. 

Енді, бағдарламаның жұмыс алгоритміне байланысты, Reg регистріне 

көшірілген санды модификациялау керек. Бұл процедура Mod аталымды 

блокта, Step құрамын бірге ұлғайтып, сосын оны Reg регистрінің құрамына 

қосу арқылы жүзеге асырылады.  

Жазу процедурасын (Wr_EE блогы) үзілістерге толықтай тиым салудан 

(bcf INTCON,GIE) бастаған дұрыс болады. Оның қажеттігін былай түсіндіруге 

болады. Егер EEPROM жадысына жазу процесінің аяқталуына байланысты 

үзіліске рұқсат берілген болса (INTCON регистрінің 6-битін қараңыз), онда 

EEPROM жадысына жазу процесі аяқталғаннан кейін, бағдарламаның  жұмыс 

нүктесі біздің бағдарламаның құрамында жоқ үзіліс бағдарламасына «кетуі» 

керек болар еді. Үзілістерге тиым салынуы тап осұндай жағдайды болдырмас 

үшін қойылған.  

Үзілістерге толықтай тиым салу командасынан кейін, модификация-

ланған сан, W регистрі арқылы, Reg регистрінен EEDATA регистріне 

көшіріліп, осымен EEPROM жадысына жазуға дайындық процесі аяқталады.  

Енді алдымен жазуға рұқсат беріліп, сосын жазу процесі жүргізілу 

керек. EEPROM жадысына жазуға EECON1 регистрінің екінші битін бірге 

қою арқылы рұқсат беріледі. EECON1 регистрі 1-банкте орналасқан, 

сондықтан 1-банкке ауысамыз (bsf STATUS,RP0). Жазуға рұқсат берілгеннен 

кейін  (bsf EECON1,2) төрт командадан тұратын командалар тізбесі 

орындалады (бағдарлама мәтінін қараңыз). Бұл кездегі операциялар «іс 

жүзінде жоқ» EECON2 регистрімен жүргізіледі. Міндетті жазу процедурасы 

жүзеге асырылғаннан кейін жазу сигналы қалыптастырылады (bsf EECON1,1). 
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Жазу сигналының қалыптастырылғанынан кейін біраз уақыт өткен соң, 

EEPROM жадысына жазу процесінің аяқталуына байланысты үзіліс туы 1 

мәніне қойылады (ту көтеріледі). EEPROM жадысына келесі жазуды жүзеге 

асыру үшін көтерілген үзіліс туы бағдарламалы жолмен тазартылу керек (bcf 

EECON1,4). Енді 0-банкке ауысуға болады (bcf STATUS,RP0).  

Бағдарламаның соңғы блогында жүргізілген модификациялар санының 

тексерілуі жүзеге асырылады. Қажетті модификация саны бітпеген жағдайда 

(біздің жағдайда – 5) жұмыс нүктесі Cont белгісіне ауыстырылып, EEPROM 

жадысының келесі ұяшықтарының құрамының модификациялануы 

жалғастырылады.  

Бағдарлама жұмысы тоқтатылып, одан кейін ол қайтадан іске қосылған 

кезде, оның жаңа модификацияларының тоқтатылған кездегі EEPROM 

жадысында сақталған деректерге байланысты жүргізілетінін байқауға болады. 

4.1.2 EEPROM жадысының қолданылуы. 

Төменде келтірілген, Фибоначчи сандары түріндегі жадыда сақталған 

деректер тізбесін оқу және көрсету бағдарламасын бірінші рет іске қосқанда, 

сандардың оқылымы мен көрсетілімі ең кіші мәнінен, яғни 1 мәнінен 

басталады. Бағдарлама жұмысының тоқтатылып, одан кейін оның қайта 

қосылуында сандардың оқылымы мен көрсетілімі бағдарламаның тоқтатылар 

алдында жеткен мәнінен бастап жалғастырылады, ал бұл – EEPROM  

жадысының қолданылым салдары.  
 

; Display_EEPROM 

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

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Temp  equ  0Fh 

Data  equ  10h 

Led0  equ  11h 

Led1  equ  12h 

Sec  equ  13h 

Dir  equ  14h 

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

  org  0 

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

  clrf  INTCON 

  bsf  STATUS,RP0 

  movlw .16 

  movwf TRISA 
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  clrf  TRISB 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  call  Data_Wr 

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

Key_Rd btfss  PortA,4 

  goto  $-1 

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

  call  Rd_EE 

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

  btfsc  Dir,0 

  goto  Rd_R 

  goto  Rd_F 

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

Rd_F  btfss  PortA,4 

  goto  Wr_EE 

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

  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Rd_F 

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

  incf  Dir,F 

  clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  call  Delay 

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

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 29h 

  movwf FSR 

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

Rd_R  btfss  PortA,4 

  goto  Wr_EE 

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

  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  call  BinHex 
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  call  HexSeg 

  call  Display 

  decf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Rd_R 

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

  incf  Dir,F 

  clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  call  Delay 

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

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

  goto  Rd_F 

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

Data_Wr movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

  clrf  Fib0 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

Wr_Next movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 
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  goto  Wr_Next 

  return 

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

BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf Led0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led1 

  return 

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

HexSeg movf  Led1,W 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  $+3 

  call  Table  

  movwf Led1 

  movf  Led0,W 

  call  Table  

  movwf Led0 

  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' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

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

Display clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 
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;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  btfsc  STATUS,Z 

  goto  $+4 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,1 

  bcf  PortA,1 

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

  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,0 

  bcf  PortA,0 

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

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

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

Rd_EE clrf  Dir 

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

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

  bcf  STATUS,RP0 

  clrf  Temp 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEData,W 

  sublw  FFh 

  btfsc  STATUS,Z 

  return 

  movf  EEData,W 

  movwf Dir 

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

  bcf  STATUS,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  STATUS,RP0 
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  bsf  EECon1,RD 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEData,W 

  movwf FSR 

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

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  STATUS,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  STATUS,RP0 

  movf  EEData,W 

  movwf Num 

  return 

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

Wr_EE bcf  STATUS,RP0 

  clrf  Temp 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  Dir,W 

  call  Write 

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

  bcf  STATUS,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  FSR,W 

  call  Write 

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

  bcf  STATUS,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  Num,W 

  call  Write 

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

  goto  Key_Rd 

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

Write  movwf EEDATA 

  bsf  STATUS,RP0  
  bsf  EECon1,WREN 

  movlw 055h 

  movwf EECon2 

  movlw 0AAh 
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  movwf EECon2 

  bsf  EECon1,WR 

  btfss  EECon1,EEIF 

  goto  $-1 

  bcf  EECon1,EEIF 

  bcf  STATUS,RP0 

  return 

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

  end 
 

Келтірілген бағдарламаның жұмысын, яғни бұл бағдарламада EEPROM 

жадысының пайдаланылу нәтижелерін тексеру үшін, осы уақытқа дейін істеп 

тұрған бағдарламаны тоқтатып, соңғы көрсетілген санды еске сақтау керек. 

Бағдарламаның қайтадан іске қосылғанында, сандардың оқылымы мен 

көрсетілімі бағдарлама жұмысының тоқтатылар мезетінен жалғастырылып, 

бағдарлама жұмысының тіпті тоқтатылмағаны сияқты елестеме тудырады.  

4.2 Таймер модулдері 

4.2.1 TMR1 таймері. 

Кейбір микроконтроллерлердің құрамына PIC16F84A 

микроконтроллерінің құрамындағы TMR0 таймерімен салыстырғанда іскерлік 

мүмкіндіктері кеңірек келетін таймерлер енізілген. Мысал ретінде 

PIC16F628A микроконтроллерінің құрамына енгізілген TMR1 және TMR2 

таймерлерін келтіруге болады. Олар, негізінде, CCP модулінің құрамында 

істеуге арналған, бірақ автономды режимде де істей алады. 

TMR1 және TMR2 таймерлері мен CCP модулінің жұмысын және 

микроконтроллер құрамына енгізілген, олардан басқа кейбір перифериялық 

модулдерді басқару INTCON, T1CON, PIE1, PIR1 регистрлері арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл регистрлердің биттерінің қызметінің суреттемелері 4.2-4.5 

кестелерде келтірілген.  

4.2 кесте – INTCON регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 GIE Үзілістерге жалпы рұқсат беру 

6 PEIE Перифериялық модуль үзілістеріне рұқсат беру 

5 T0IE TMR0 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліс рұқсаты 

4 INTE RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс рұқсаты 

3 RBIE 
RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал өзгерістеріне 

байланысты үзіліс рұқсаты 

2 T0IF TMR0 таймерінің асып түсу туы 

1 INTF RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс туы 

0 RBIF 
RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал өзгерістеріне 

байланысты үзіліс туы 
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4.3 кесте – T1CON регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7-6 –  

5-4 
T1CSPS1- 

T1CSPS0 

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

3 T1OSCEN Енгізілген генераторды пайдалану  

2 T1SYNCH’ Сыртқы сигналдарды ішкі тактілермен сәйкестіру  

1 TMR1CS Таймерді сыртқы сигналдармен тактілеу   

0 TMR1ON TMR1 таймерінің пайдаланылуы 

4.4 кесте – PIE1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

1 2 3 

7 EEIE 
EEPROM жадысына дерек жазылымының аяқталуына 

байланысты үзіліске рұқсат беру 

6 CMIE Компараторлар үзілісіне рұқсат беру 

5 RCIE USART қабылдағышының үзілісіне рұқсат беру 

4 TXIE USART таратқышының үзілісіне рұқсат беру 

3 –  

2 CCP1IE CCP модулінен үзіліске рұқсат беру 

1 TMR2IE TMR2 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліс рұқсаты 

0 TMR1IE TMR1 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліс рұқсаты 

4.5 кесте – PIR1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 EEIF EEPROM жадысына жазу аяқталуына байланысты үзіліс туы 

6 CMIF Компараторлар үзілісінің туы 

5 RCIF USART қабылдағышының үзіліс туы 

4 TXIF USART таратқышының үзіліс туы 

3 –  

2 CCP1IF CCP модулінің үзіліс туы 

1 TMR2IF TMR2 таймерінің асып түсуінің үзіліс туы 

0 TMR1IF TMR1 таймерінің асып түсуінің үзіліс туы 
 

Төменде ішкі CLKOUT тактісінен нақтылы жиілікті импульстер тізбесін 

қалыптастыруға арналған, автономды режимде істеуші екібайтты TMR1 тай-

мерінің (TMR1H және TMR1L регистрлері) негізіндегі құрылғының жұмысын 

ұйымдастыру бағдарламасы келтірілген.  
 

;TMR1 

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

;Microcontroller PIC16F628A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

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

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

  clrwdt 

  goto  $-1 

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

  end 
 

Бағдарламаның дайындық бөлігінде TMR1 таймерінің асып түсуіне 

байланысты үзіліске рұқсат (PIE1,TMR1IE), перифериялық модулдердің 

үзілістеріне рұқсат (bsf INTCON,PEIE) және үзілістердің барлығына жалпы 

рұқсат (bsf  INTCON,GIE) беріледі және оған қоса алғы бөлгіштің бөлу 

коэффициенті (1:8) қойылып, TMR1 таймерінің пайдаланылуына рұқсат 

беріледі (movlw b'00111001' және movwf T1Con). 

Келтірілген бағдарлама TMR0 таймерімен істеуші бағдарламаға ұқсас 

істейді. Бірақ TMR1 таймері екібайтты болғандықтан, оның 

қалыптастырылушы импульстер тізбесінің периодын ұлғайту мүмкіндігі 

кеңірек келеді. Мысалы, осы жағдайда қалыптастырылатын импульстер 

тізбесінің периоды ~1 сек болады, оған өлшеу арқылы көз жеткізу қиын емес.  
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4.2.2 TMR2 таймері. 

Бірбайтты TMR2 таймерінің жұмысын басқару T2CON, INTCON, PIE1, 

PIR1 регистрлері арқылы жүзеге асырылады. T2CON регистрінің биттерінің 

қызметі 4.6 кестеде келтірілген (қалған регистрлер бұрын суреттелген). 

4.6 кесте – T2CON регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 –  

6-3 
TOUTPS3-

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

2 TMR2ON TMR2 модулініске қосу 

1-0 
T2CKPS1- 

T2CKPS0 
Алғы бөлгіштің коэффициенті: 00 – 1:1, 01 – 1:4, 1х – 1:16 

 

TMR2 модулінің құрамында 8 битті екі регистр бар, олар: TMR2 

регистрі мен PR2 регистрі. Бұл регистрлердің екеуіне де сан жазуға немесе 

олардағы сандарды оқуға болады. Олардың негізгі айырмашылығы: TMR2 

регистрі тактіленеді (санайды), ал PR2 регистрі тактіленбейді (санамайды). 

TMR2 регистрі, алғы бөлгіш арқылы, микроконтроллердің ішкі 

тактісінен Fт= Fкв/4 жиілігімен тактіленеді. Микроконтроллердің ішкі тактісі 

бөлгіш кірісіне әрқашан қосылған, ол ешқашан ажыратылмайды. Осыған 

байланысты, алғы бөлгіш қосылған TMR2 регистрі микроконтроллердің ішкі 

тактісін TMR2 модулінің жұмысының кезінде қабылдайды.  

PR2 регистріне «эталон» ретіндегі нақтылы сан «салынады да», 

динамикалы режимде істеуші TMR2 регистрі өз жұмысын (санауын) соған 

қарап істейді. Оларға қоса модуль құрамына екі бірбайтты сандарды 

салыстырушы «цифрлық компаратор» деп аталатын құрылғы енгізілген. 

Компаратор арқылы TMR2 және PR2 регистрлері өзара «байланған», яғни 

цифрлық компаратор қалыптастырған кері байланыс сигналы TMR2 

регистрінің тазарту кірісіне түседі. TMR2 регистрі тазартылғаннан кейін 

нөлден бастап, қайта санай бастайды. 

 Сонымен, TMR2 модулінің негізгі қызметі – импульстер тізбесінің 

қажетті периодын дәл қою. Тап осы үшін TMR2 модулі CCP модулінің 

жұмысында пайдаланылады. CCP модулін болашаққа қалдыра тұрып, қазір 

TMR2 модулінің автономды пайдаланылу мүмкіндігін қарастыралық. 

Қойылған мәселені шешу үшін алдымен қарастырылушы модулдің жұмысына 

байланысты сигнал шығару мүмкіндігін анықтау керек. 

«Сыртқа шығарылу» мүмкіндігі бар жалғыз нәрсе, ол – шығыс 

бөлгішінің шығысында қалыптастырылатын сигнал, бірақ бүл шығысқа 

ешқандай порт шықпасы қосылмаған. Оның орнына, бұл шығыста TMR2 

модулінің асып түсуіне байланысты үзіліс туы (PIR1 регистрінің TMR2IF 

аталымды биті) көтеріледі. 

Қарастырылушы жағдайда, TMR2IF туының көтерілуі (рұқсат берілген 

жағдайда, TMR2 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліске «кетуі») TMR2 
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регистрінің әрбір асып түсуіне байланысты компаратордың ішкі EQ «жолына» 

жіберетін импульсі бойынша болмайды, ол шығыс бөлгішінің қойылған бөлу 

коэффициентіне байланысты болады.  

Сонымен, TMR2 модулі арқылы үзіліс бағдарламасына периодты түрде 

«шығып тұруға» болады. Бұндай жағдайда бағдарламаның «негізгі бөлігінде» 

«базалық жұмыстар» істеліп, ал үзіліс бағдарламасында осы «базалық 

жұмыстарға» байланысты қосалқы жұмыстарды орындауға болар еді. 

Мысалы, үзіліс бағдарламасында сыртқы құрылғылардан деректер оқып, 

оларға қажетті математикалық операциялар жүргізіп, сосын алынған 

нәтижелерді бағдарламаның «негізгі бөлігінде» пайдалануға болады.  

Төменде қалыптастырылатын импульстер тізбесінің периодын 

өзгертпей, оның нақтылы шамадағы қуыстығының қойылуын (оның өзгертілу 

мүмкіндігімен) жүзеге асыру бағдарламасы келтірілген.  
 

;TMR2 

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

Microcontroller PIC16F628A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

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

Sec  equ  70h 

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

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

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

INT  bsf  PortA,0 

  movlw .66 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  bcf  PortA,0 

  bcf  PIR1,TMR2IF 

  retfie 

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

Start  clrf  INTCON 

  movlw 7 

  movwf CMCON 

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

  movlw .5 

  movwf T2CON 

  bsf  STATUS,RP0 

  clrf  TRISA 

  movlw .249 

  movwf PR2 
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  bsf  INTCON,GIE 

  bsf  INTCON,PEIE 

  bsf  PIE1, TMR2IE 

  bcf  STATUS,RP0 

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

  clrwdt 

   goto  $-1 

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

  end 
 

TMR2 модулі арқылы TMR2 таймерінің асып түсуіне байланысты 

үзіліске «кету» периоды тиянақталады. Біздің жағдайда ол 1000 мкс. 

Бағдарламаның жұмыс нүктесі үзіліс бағдарламасына барғанда, онда кезекті 

импульс қалыптастырылады да, одан кейін бағдарламаның жұмыс нүктесі 

оның « негізгі бөлігіне» қайтады.  

Бағдарлама дайындық операцияларынан басталады. Алдымен компара-

торлар модулі ажыратылады. Одан кейін TMR2 модулін басқарушы T2CON 

регистрінің сәйкесті реттелімі жүргізіледі. 

Есептеу формулалары: 

Tп = (PR2 + 1) · Tмц · Каб · Кшб, 

бұндағы Tп – период ұзақтығы; PR2 – PR2 регистріне жазылған сан; Tмц 

– бір машина циклінің ұзақтығы; Каб – алғы бөлгіштің бөлу коэффициенті; Кшб 

– шығыс бөлгішінің бөлу коэффициенті. 

Демек: 

PR2 = (Tп / Tмц · Каб · Кшб) – 1, 

бұндағы Tп = 1000 мкс; Тмц = 1 мкс; Каб = 1; Кшб мәніне 4 аламыз. Онда 

PR2 = (1000 / 1 · 4 · 1) – 1 = 249. 

Сонымен, T2CON регистріне 00000101 саны, ал 1-банкте орналасқан 

PR2 регистріне .249 саны жазылу керек. 

Қалыптастырылушы сигнал RA0 шықпасынан шығарылатындықтан, 

оны «шығыс» жұмысына реттеу керек. Біз TRISA регистрін түгелдей тазарта 

салдық.  Енді TMR2 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліске рұқсат 

берілу керек. 

TMR2 модулі – перифериялық модуль, сондықтан, алдымен INTCON 

регистрінде, барлық үзілстерге және перифериялық модулдердің үзілістеріне, 

одан кейін перифериялық модулдің нақтылы түріне рұқсат берілу керек 

(біздің жағдайда – TMR2 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліске). 

TMR2 таймерінің асып түсуіне байланысты үзіліс болды деп саналық, 

онда бағдарламаның жұмыс нүктесі үзіліс бағдарламасына «кетіп», онда 

импульстің қалыптасуы басталады (bsf PortA,0). Біздің жағдайда, 

қалыптастырылатын импульс ұзақтығы 200 мкс болады. Импульс қалыптасып 

болғаннан кейін, TMR2IF туы тазартылып (bcf PIR1,TMR2IF), сосын 

бағдарламаның «негізгі бөлігіне» қайту керек (retfie). Қалған «уақыт қалдығы» 

(келесі үзіліске дейінгі) бағдарламаның «негізгі бөлігінде» өтеді.  
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Сонымен, біздің жағдайда, RA0 шықпасында, периоды 1000 мкс және 

қуыстығы 5 мәніндегі импульстер тізбесі қалыптастырылады. 

Қалған «уақыт қалдығы» (келесі үзіліске дейінгі) бағдарламаның 

«негізгі бөлігінде» өтеді.  

4.3 CCP модулі 

Заманауи  микроконтроллерлердің құрамына, мүмкіншіліктері аса кең, 

CCP модулдері (Capture – Compare – PWM, Pulse-Wide modulation; ұсталым – 

салыстырым – ЕИМ, енді-импульсті модуляция) енгізілген. CCP модулдерінің 

іскерлік мүмкіншіліктері, оның құрамында, жазу және оқу мүмкіндігі бар, 16-

разрядты CCPR1H/CCPR1L регистрінің болуымен түсіндіріледі. Бұл регистр 

оған жазылатын (алдын ала қойылатын) немесе одан оқылатын екібайтты 

деректердің «сақтағышының» рөлін атқарады. Бұл жерде, әңгіме санау 

нәтижелерінің деректерін «сақтау» жөнінде немесе басқа бір санмен 

салыстырылатын «эталондық» санды «сақтау» жөнінде болып тұр. Демек, 

CCPR1H/CCPR1L регистріне «байланған» екібайтты санауыш ретінде TMR1 

модулінің TMR1H/TMR1L регистрі пайдаланылады. 

CCP модулі үш режимде істей алады: ұсталым, салыстырым және ЕИМ. 

CCP модулінің жұмыс режимдерін де осы тәртіппен қарастырамыз.  

4.3.1 Ұсталым режимі. Период ұзақтығын өлшеу. 

RB3 шықпасына (ұсталым режимінде істеуші CCP модулінің санау 

кірісі) кез келген сыртқы сигналдар көзінен асинхронды импульстер тізбесі 

берілуі мүмкін. Ұсталым ретінде сыртқы басқару сигналының жандандыру 

ауытқымасының түсуіне байланысты TMR1H/TMR1L регистріндегі екі 

байттың қатарынан CCPR1H/CCPR1L регистріне көшірілуі саналады. 

Ұсталым оқиғаларының нақтылы ауытқымаларға «байланымы» мен алғы 

бөлгіштің бөлу коэффициенті CCP жұмысын басқарушы CCP1CON 

регистрінің CCP1M3 … CCP1M0 (4.7 кесте) биттерінің жағдайымен 

анықталады. 

4.7 кесте – CCP1CON регистрі. Ұсталым режимі  

CCP1M3 … CCP1M0 Ұсталым әрекеттері 

0000 CCP модулі ажаратылған (модулдің тазартылуы) 

0100 Әрбір 1→0 ауытқымасы бойынша  

0101 Әрбір 0→1 ауытқымасы бойынша  

0110 Әрбір төртінші 0→1 ауытқымасы бойынша  

0111 Әрбір оналтыншы 0→1 ауытқымасы бойынша  
 

TMR1 регистрі периоды 1 мкс ішкі такті импульстерін (частота кварц 

жиілігі – 4 МГц, алғы бөлгіштің бөлу коэффициенті – 1:1) санайды және 

ұсталым оқиғасы ретінде RB3 шықпасындағы әрбір оналтыншы 0→1 

ауытқымасы қойылған (CCP1M3…0 = 0111) деп саналық. Бұл жағдайда, RB3 

шықпасындағы импульстер тізбесінің әрбір оналтыншы 0→1 ауытқымасында 
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TMR1H/TMR1L регистрінің құрамы үлкен/кішілік тәртібімен, 

CCPR1H/CCPR1L регистріне көшіріледі.  

Импульстер тізбесінің көршілес екі алғы (немесе артқы) ауытқымалары 

бойынша жүргізілген ұсталымдар арқылы алынған көшірілімдер негізінде осы 

импульстер тізбесінің периодын анықтауға болады. Бірінші ұсталымды 

импульстің – алғы ауытқымасы бойынша, ал екінші ұсталымды оның артқы 

ауытқымасы бойынша жүзеге асыру арқылы импульстің ұзақтығын анықтауға 

болады. Осы алынған екі шама бойынша импульстер тізбесінің қуыстығын 

есептеу қиын емес. 

Импульстер тізбесінің периодын анықтауға қолданылатын принциптерді 

және олардың бағдарламалы жолмен жүзеге асырылуын қарастыралық.  

Импульстер тізбесінің периодын көршілес екі ұсталым арасындағы 

нақтылы такт көзінен түскен импульстер санын санау арқылы анықтауға 

болады.  

Нақтылы такт ретінде, микроконтроллердің 4 МГц жиілігіндегі кварц 

арқылы  тудырылатын ішкі тактісін пайдалануға болады (бұл жағдайдағы такт 

ұзақтығы 1 мкс болады). Демек, TMR1 модулін іске қосып, оның алғы 

бөлгішінің бөлу коэффициентін 1 мәніне және оны «ішкі тактіден істеу» 

режиміне қою керек. Осыдан кейін, TMR1 таймерінің модулі 

микроконтроллердің ішкі тактісінің импульстер тізбесінің импульстерін санай 

бастайды. 

Енді CCP модулін ұсталым режимінде істеуге «іске қосу» керек. Ол 

үшін RB3 шықпасын «кіріс» жұмысына реттеп, оған периоды өлшенетін 

сигнал көзін қосып, сосын CCP1CON регистрінің 0 ... 3 биттерінде 0111 санын 

(RB3 шықпасындағы сигналдың әрбір оналтыншы алғы ауытқымасы бойынша 

ұсталымға) қою керек. CCP модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициентінің 

ең үлкен мәнінің қойылуы өлшеу кеңістігінің жоғарғы шегін ығыстырады. 

Мысалы, біз құрастырып жатқан период өлшегіші 1 МГц жиілігіне дейін 

өлшемдер жүргізе алады. 

Бірінші ұсталым оқиғасы бастапқы санау нүктесін, ал екінші ұсталым 

оқиғасы ақырғы санау нүктесін құрады. 2-ұсталымда ұсталған саннан 1-

ұсталымда ұсталған сан алу арқылы период ұзақтығы анықталады. Бұл кезде 

міндетті түрде келесі шарт орындалу керек: 1-ұсталым мезетінен 2-ұсталым 

мезетіне дейін TMR1H/TMR1L таймерінің асып түсуі бірден артық болмау 

керек. 

Енді CCPR1H/CCPR1L регистріндегі өлшенім нәтижелерінің 

Temp1_H/Temp1_L (1-өлшем) және Temp2_H/Temp2_L (2-өлшем) 

регистрлеріне көшірілу мәселелерін қарастыралық. 

Ұсталымның басқару импульсі бойынша байттардың TMR1H/TMR1L 

регистрінен CCPR1H/CCPR1L регистріне көшірілуімен қатар, CCP модуліне 

байланысты үзіліс туы (PIR1 регистрінің CCP1IF аталымды биті) көтеріледі. 

Осыған сәйкесті, егер CCP модулінен үзіліске рұқсат берілген болса, онда 

әрбір ұсталым оқиғасы бойынша үзіліске «кету» жүзеге асырылады. Онда 

«көшірілім жұмыстарын» да үзіліс бағдарламасында істеуге болады. 
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Жүзеге асырылған ұсталым ретін анықтау үшін Num аталымды регистр 

тағайындалады. Бағдарламаның «негізгі бөлігінде», оның жұмыс нүктесінің 

периодты өлшеу процедурасына кірер алдында, Num регистріне үзіліс 

бағдарламасына  «кету» саны (біздің жағдайда, 2 саны) жазылады. 

Үзіліс бағдарламасында Num регистрінің құрамы декременттеледі. 2-

үзіліс өңделгеннен кейін, бағдарламаның жұмыс нүктесі бағдарламаның 

«негізгі бөлігіне» қайтып келеді де (Num регистрінде нөлмен), сондағы 

жоспарланған жұмыс жалғастырылады (үзіліске тиым салу және т.б.). 

Үзіліс бағдарламасында, Num регистрінің құрамын талдау нәтижесінде, 

дерек байттарын көшіру бағытының біреуі таңдалады. 

Сонымен, үзіліс бағдарламасының жұмыс тәртібі анықталды. Енді 

көңілімізді бағдарламаның «негізгі бөлігіне» аударуға болады. Бағдарламаның 

«негізгі бөлігінің» үзіліске рұқсат берілген «аймағында» үзіліс оқиғалары 

күтіледі де, оған қоса Num регистрінің құрамының «босауына» байланысты 

жұмыс нүктесінің осы күтілістен шығу жағдайлары қамтамасыз етілу керек. 

Ол үшін STATUS регистрінің Z туының ахуалын тексеру негізіндегі 

«қалқыма» кідіріс қолданылған.  

CCP модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициенті .16 етіп 

алынғандықтан, 1 мкс шамасындағы период өлшенгенде, бастапқы өлшем 

нәтижесі 1 саны емес, .16 саны болады. Нақтылы өлшем нәтижесін алу үшін, 

бастапқы өлшем нәтижесін CCP модулінің алғы бөлгішінің бөлу 

коэффициентіне (осы жағдайда, .16 санына) бқлу керек. Оны тізбелі төрт 

ығыстыру операциясын орындау арқылы жүзеге асыруға болады.  

Төменде жоғарыда жоспарланған жұмыс бағдарламасы келтірілген. 
 

; Compare 

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

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Sec   equ   70h  

Temp1_L equ  71h 

Temp1_H  equ  72h 

Temp2_L  equ  73 

Temp2_H  equ  74h 

LED0  equ  75h 

LED1  equ  76h 

LED2  equ  77h 

Flag  equ  78h 

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

org   0  

goto   Start  

org   4  

;=========================== 
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decfsz  Flag,F  

goto   Write_1   

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

Write_2 movf   CCPR1L,W  

movwf  Temp2_L  

movf   CCPR1H,W  

movwf  Temp2_H  

bsf   STATUS,Z  

bcf   PIR1,CCP1IF  

retfie   

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

Write_1 movf   CCPR1L,W  

movwf  Temp1_L  

movf   CCPR1H,W  

movwf  Temp1_H  

   bcf   STATUS,Z   

bcf   PIR1,CCP1IF  

   retfie  

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

Start   bsf   STATUS,RP0  

   movlw  b'00001000'  

   movwf  TRISB    

   bsf   OPTION_REG,7  

   bcf   STATUS,RP0  

movlw  2  

   movwf  Flag  

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

  movlw  b'00000001'  

   movwf  T1CON  

  clrf   CCP1CON    

  movlw  b'00000111' 

  movwf  CCP1CON   

  bcf   STATUS,Z  

   bcf   PIR1,CCP1IF  

  movlw  b'11000000'  

   movwf  INTCON  

   bsf   STATUS,RP0  

   movlw  b'00000100'  

   movwf  PIE1  

   bcf   STATUS,RP0 

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

  btfss   STATUS,Z  

   goto   $-1  

;----------------------------------------------- 
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  clrf   INTCON 

bsf   STATUS,RP0  

   bcf   OPTION_REG,7  

   bcf   STATUS,RP0  

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

  bcf   BitC,0  

   movf   Temp1_L,W  

   subwf  Temp2_L,F  

   btfss   STATUS,C 

   bsf   BitC,0  

   movf   Temp1_H,W  

   subwf  Temp2_H,F  

   btfsc   BitC,0  

   decf   Temp2_H,F  

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

   bcf   STATUS,C  

   rrf   Temp2_H,F 

   rrf   Temp2_L,F  

   bcf   STATUS,C ;  

   rrf   Temp2_H,F  

   rrf   Temp2_L,F   

  bcf   STATUS,C ;  

   rrf   Temp2_H,F  

   rrf   Temp2_L,F  

   bcf   STATUS,C ;  

   rrf   Temp2_H,F  

   rrf   Temp2_L,F ; 

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

  clrf  LED0 

  clrf  LED1 

  clrf  LED2 

  clrf  LED3 

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

BinDec 

   ...   ...   ... 

DynDisp_BinDec бағдарламасындағы 

қосалқы BinDec бағдарламасының көшірмесі 

   ...   ...   ... 

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

DecSeg 

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

қосалқы HexSeg бағдарламасының көшірмесі 

   ...   ...   ... 
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;============================ 

Display 

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

сәйкесті қосалқы бағдарламаның көшірмесі 

   ...   ...   ... 

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

  goto   Start  

;******************************** 
  
Table  addwf  PCL,F 

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

  retlw  b'00111111'  

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

сәйкесті қосалқы бағдарламаның көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  retlw  b'01101111' 

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

  end 
 

Бағдарламаның  Start бөлігі орындалғаннан кейін бағдарламаның жұмыс 

нүктесі периодты өлшеу процедурасына «кіреді». Осы мезетке дейін үзіліске 

рұқсат берілу керек. Үзіліске тиым салу периодты өлшеу процедурасының 

соңында жүзеге асырылады.  

Алдымен RB3 шықпасы (CCP модулінің санау кірісі) «кіріс» жұмысына 

реттеледі. Одан кейінгі bsf OPTION_REG,7 командасы арқылы В портының 

ішкі жүктемелік резисторлары (өлшеу кезіне) ажыратылады. Оны былай 

түсіндіруге болады: В портының RB3 шықпасына қосылған сыртқы 

құрылғының (мысалы, импульс қалыптастырғышының) ақырғы каскадының 

жүктемесі ішкі жүктемелік резистор арқылы шунтталады (кедергісі 

кемітіледі), сондықтан периодты өлшеу кезінде, В портының ішкі жүктемелік 

резисторын оның RB3 шықпасына қосылған күйінде қалдыруға болмайды. 

Период өлшенімі аяталғаннан кейін В портының ішкі жүктемелік резисторын 

қосу керек (bсf OPTION_REG,7).  

Одан кейін, период өлшенімінің аяқталғанын көрсетуге арналған Num 

регистріне үзіліске «кету» саны (2) жазылады. Енді TMR1 модулі реттеледі 

(ішкі тактіден істеуге, алғы бөлгіштің бөлу коэффициенті – 1) де, одан кейін 

ол микроконтроллердің ішкі тактісінің импульстерін санай бастайды. 

CCP модулінің реттелу тәртібін қарастыралық. Реттеу басында CCP 

модулін ажырату командасы қолданылу керек (clrf CCP1CON), яғни алдымен 

CCP модулі ажыратылып, сосын оны қайтадан қосу керек. Бұл CCP модулінің 

алғы бөлгішін тазартудың жалғыз тәсілі.  

Сонымен, ССP модулі іске қосылғаннан кейін (ал ол CCP1M3 … 

CCP1M0 биттерінің 0000 мәнінен өзге кез келген мәні қойылғанда қосылады), 
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яғни movwf CCP1CON командасы орындалғаннан кейін, ол нөлден бастап 

санай бастайды. 

CCP модулінің үзілісіне рұқсат берер алдында міндетті түрде «ту 

жұмыстарымен айналысу» керек. Z туы «қалқыма» кідіріске кірер алдында 

нөлдік жағдайда болу керек, сондықтан ол тазартылу керек. Бұл ұсталым 

оқиғасын күтудің қажетті шарты (ол туралы кейінірек). Сосын CCP модулінің 

үзіліс туы тазартылады (bcf PIR1,CCP1IF). Енді CCP модулінің үзілісіне 

рұқсат беруге болады.  

Осы айтылғандардан кейін бағдарламаның жұмыс нүктесі «қалқыма» 

кідіріске «түседі» де, онда Z туының көтерілу оқиғасын күтеді. Осы оқиғаның 

туу шартын түсіндірелік. Бағдарламаның жұмыс нүктесі 2 рет «қалқыма» 

кідірістен үзіліс бағдарламасына «кетіп», одан қайтып келу керек. 1-үзілістен 

ол түсірілген Z туымен қайтады, ал 2-үзілістен ол көтерілген Z туымен 

қайтады да, ол бағдарламаның жұмыс нүктесінің «қалқыма» кідірістен 

шығуына «сигнал» болады. 

Енді уақытша сақтаушы Temp1_H/Temp1_L және Temp2_H/Temp2_L 

регистрлерінде «жатқан» период өлшеніміне қатысты сандарды өңдеу керек. 

Алдымен алу процедурасы, сосын 16-ға бөлу процедурасы орындалады. Осы 

процудалардың нәтижесінде Temp2_H/Temp2_L регистрлерінде нақтылы 

өлшенім нәтижесі (екілік түріндегі) «жатады». Енді оны өңдеп, көрсетімге 

шығару ғана қалды.  

Өлшенім нәтижесінің көрсетілімге шығарылғанынан кейін, 

бағдарламаның толық циклі аяқталады да, бағдарламаның келесі толық 

циклінің басына ауысу жүзеге асырылады.  

4.3.2 Салыстырым режимі. Шектеме құрылғысы. 

Бұл режимде TMR1H/TMR1L және CCPR1H/CCPR1L регистрлерінің 

құрамы салыстырылады. CCPR1H/CCPR1L регистріне нақтылы «эталон» 

(«шектеме») жазылады да, онымен TMR1H/TMR1L регистріндегі екібайтты 

сан салыстырылады. Ал ол ішкі немесе сыртқы тактілердің (TMR1 модулінің 

реттеліміне байланысты) импульстерін санайды. 

TMR1H/TMR1L регистрі «шектемге» дейін санағанда, CCP модулінің 

үзіліс туы (CCP1IF) көтеріледі. Салыстырым режимінің төрт түрлі қосалқы 

режимдерінің біреуін таңдау CCP1CON регистрінің 0...3 биттерімен жүзеге 

асырылады (4.8 кесте).  

4.8 кесте – CCP1CON регистрі. Салыстырым режимі  

CCP1M3 … CCP1M0 Салыстырым әрекеттері 

1000 RB3 шықпасында 1 қою. 

1001 RB3 шықпасында 0 қою. 

1010 RB3 шықпасының жағдайына әсер етпеу 

1011 Арнайы қызмет триггерін пайдалану  
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Салыстырым режимінің келтірілген қосалқы режимдерінің ішіндегі ең 

көп пайдаланылатыны – салыстыру нәтижесіне байланысты арнайы қызмет 

триггерін пайдалану режимі. Бұл режимде TMR1H/TMR1L және 

CCPR1H/CCPR1L регистрлерінің құрамдарының сандық мәндерінің бірдей 

болу оқиғасы CCP1IF туын көтерумен қатар, TMR1H/TMR1L регистрінің 

құрамын нөлге түсіреді (аппаратты түрде). Одан кейін, TMR1H/TMR1L 

регистрі нөлден бастап қайта санай бастайды да, ол «шектемеге» дейін 

санайды, тағы тазартылады және т.с.с. Осылай нақтылы ұзақтықтағы уақыт 

интервалдарының тізбесін қалыптастыруға болады және оның ұзақтығы 

келесі шамаларға тәуелді болады: 

 CCPR1H/CCPR1L регистріне жазылған сан мәніне (1 ... 65535); 

 TMR1 модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициентіне (1, 2, 4, 8); 

 импульстері саналатын импульстер тізбесінің периодына. 

4 МГц жиілігіндегі кварц қолданылуы кезінде және TMR1 модулінің 

ішкі тактіден істегенінде келесі кеңістіктегі нақтылы уақыт интервалдарын 

қалыптастыруға болады: 

 1 ... 65535 мкс арасында 1 мкс қадаммен; 

 2 ... 131071 мкс арасында 2 мкс қадаммен; 

 4 ... 262143 мкс арасында 4 мкс қадаммен; 

 8 ... 524288 мкс арасында 8 мкс қадаммен. 

Егер CCP модулінің үзілісіне рұқсат берілген болса, онда әрбір нақтылы 

уақыт интервалының қалыптасуы аяқталғаннан кейін, үзіліске «кету» жүзеге 

асырылады. Демек, әңгіме үзіліске периодты түрде «кету» туралы және оның 

жиілігі мен периодының дәл қойылу мүмкіндігі туралы. 

Салыстырым режимінде істеуші CCP модулін (арнайы қызмет 

триггерімен) пайдаланып, үзіліске периодты түрде «кетуді» ұйымдастыралық, 

яғни саналым уақытының интервалдарын қалыптастыралық. Осы уақытта 

TMR0 модулінің санау кірісіне (RA4 шықпасына) берілген импульстер 

тізбесінің импульстері саналу керек. 

Санау нәтижесін, тексерілместігі «қауіпті жағдайға» ұшыратуы мүмкін, 

нақтылы оқиғаға «байланыстыру» керек. Нақтылы оқиғаның 

болған/болмағанын бақылау осы оқиғаның бақылануын жүзеге асырушы 

шектеме құрылғысының қолданылуы жөнінде ой туғызады.  

«Оқиғаның» бақылану барысында тағы бір пайдалы жұмыстың 

жүргізілуін ойластыралық. Мысалы, бағдарламаның «негізгі бөлігінде» 

«жыпылдақ» ұйымдастырылған, яғни нақтылы параметрлі импульстер 

тізбесінің қалыптастырылуы жүзеге асырылады.  

Жоғарыда айтылған мәселе жүзеге асырылған нақтылы құрылғының 

жұмысын қарастыралық.  

Салыстырым режимінде істеуші CCP модулі (арнайы қызмет 

триггерімен) арқылы санау уақытының нақтылы интервалдары 

қалыптастырылады. Осы уақыт интервалдарының шегінде TMR0 модулі оның 

санау кірісіне (RA4 шықпасына) сыртқы импульстер генераторынан түсетін 
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импульстерді санайды. Санау уақытының интервалы аяқталғанда 

бағдарламаның жұмыс нүктесі үзіліс бағдарламасына кетеді де, онда TMR0 

таймерінде «жатқан» санау нәтижесі берілген «шектеме» санымен 

салыстырылады. Егер ол «шектемеден» асып кеткен болса, онда «Бақылау» 

жарықдиоды (RB7 шықпасы) «жанады», ал егер ол аспаған болса, онда 

«Бақылау» жарықдиоды «жанбайды». 

Бұл жағдайда сыртқы импульстер генераторының берілген жиілік 

«шегінен» шыққан/шықпағанына бақылау жүргізіледі. Осы жиілік «шегі» 

ретінде 1000 Гц жиілігін алалық. Сонымен, егер сыртқы импульстер 

генераторының жіберген импульстер тізбесінің жиілігі 1000 Гц «шегінен» 

жоғары болса, онда «Бақылау» жарықдиоды «жанады», ал егер жіберген 

импульстер тізбесінің жиілігі 1000 Гц «шегінен» төмен болса, онда «Бақылау» 

жарықдиоды «жанбайды».  

«Негізгі бағдарлама» жарықдиоды (RB0 шықпасы) – бағдарламаның 

негізгі бөлігінде (үзіліске рұқсат берілу «аймағында») жүзеге асырылған 

«жыпылдақтың» ақырғы құрылғысы. Ол құрылғының бүкіл жұмысы кезінде 

бірқалыпты «жыпылдап» тұру керек. 

Сонымен, бірінші «жұмыс» импульстерді санап, осы саналым 

талдануының нәтижесін «сыртқа» («Бақылау» жарықдиодына) жіберілуіне 

байланысты, ал екіншісі – «Негізгі бағдарлама» жарықдиодының 

«жыпылдауына» байланысты. Осы екі жұмыс «қатар» жүргізіледі. 

Бұл құрылғы келесі бағдарлама бойынша «жұмыс істейді»:  
 

; Compare 

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

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

SecL   equ   70h  

SecM  equ   71h  

SecH   equ   72h  

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

org   0  

goto   Start  

org   4  

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

  movf   Tmr0,W  

   sublw  .2  

   bcf   PortB,7   

   btfss   STATUS,C  

   bsf   PortB,7  

   clrf   Tmr0  

   bcf   PIR1,CCP1IF  

  retfie 
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;=========================== 

Start   bsf   STATUS,RP0  

   clrf   TRISB   

movlw  b'00100011'  

   movwf  OPTION_REG  

   bcf   STATUS,RP0  

   movlw  7  

   movwf  CMCON  

  movlw  b'00000001'  

movwf  T1CON  

  movlw  b'00001011'  

  movwf  CCP1CON    

  movlw  .187  

   movwf  CCPR1H  

   movlw  .128  

   movwf  CCPR1L   

  clrf   TMR1L  

   clrf   TMR1H  

   clrf   TMR0  

  bcf   PIR1,CCP1IF  

  movlw  b'11000000'  

   movwf  INTCON  

  bsf   STATUS,RP0  

   movlw  b'00000100'  

   movwf  PIE1  

   bcf   STATUS,RP0  

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

MULTI bsf   PortB,0  

  call   PAUSE 

  bcf   PortB,0  

   call   PAUSE  

 goto   MULTI  

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

PAUSE  movlw  .153  

   movwf  SecL  

   movlw  .134  

   movwf  SecM  

   movlw  .2  

   movwf  SecH 

WR   decfsz  SecL,F  

   goto   WR  

   decfsz  SecM,F  

   goto   WR  

   decfsz  SecH,F  
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   goto   WR  

return 

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

   end 
 

RB0 және RB7 шықпаларына жарықдиодтары қосылғандықтан және В 

портының қалған шықпаларының ешқайда қосылмағандығынан,  В портының 

барлық шықпасын «шығыс» жұмысына реттеген ыңғайлы болады (clrf 

TRISB). 

Сосын, OPTION_REG регистрі арқылы TMR0 таймері реттеледі. TMR0 

таймері саналым уақытының нақтылы интервалында сыртқы импульстер 

генераторының шығарған импульстер тізбесінің импульстерін санайды. Егер 

TMR0 таймері бөлгішсіз пайдаланылса, онда біреуі таңдалатын «шектелім» 

жиіліктерінің кеңістігі тарылады. Сондықтан бөлгіштің пайдаланғаны дұрыс 

болады. Осы жағдайда бөлгіш пайдаланылады және оның бөлу коэффициенті 

16 мәнінде алынған (1000 Гц «шектелім» жиілігіне «бағытталған»). 

Енді TMR1 модулін реттелік. Әрбір саналым циклінде ол 

микроконтроллердің ішкі тактісінің импульстерін санайды (нөлден бастап). 

Осыған сәйкесті, TMR1 модулі ішкі тактіден істеуге реттеледі. TMR1 

модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициенті 1 етіп алынған. 

Бұдан кейін CCP модулінің реттелімі жүргізіледі: арнайы қызмет 

триггері қатыстырылған салыстырым режимі қойылады. Сонымен, TMR0, 

TMR1 және CCP модулдері реттелді, енді олармен жұмыс істеуге болады. 

Енді саналым уақытының интервалын тағайындау керек. Бұл жағдайда 1 

… 65535 мкс (қадамы – 1 мкс) кеңістігіндегі саналым уақытының 

интервалының кез келген мәнін қоюға болады. Біз 48000 мкс қойдық. 

Таратылымы: 48000 = 256*187 + 128. Тап осы константалар CCPR1H/CCPR1L 

регистріне жазылу керек.  

Бірінші саналымның қатесіздігін қамтамасыз ету үшін, TMR0 және 

TMR1 таймерлерінің нөлден бастап, қатар санай бастауын қамтамасыз ету 

керек.  

Түсініктеме: одан әрі (2-саналымнан бастап) TMR1 таймері арнайы 

қызмет триггерімен тазартылады, ал TMR0 таймері үзіліс бағдарламасында 

тазартылады. Бағдарламада бұл мәселенің бағдарламалы шешілімінің ең 

ұтымды түрі келтірілген. Алдымен TMR1H/TMR1L регистрі тазартылады. Бұл 

кезде, TMR1 таймерінің санауына тиым салынуы clrf TMR1L және clrf 

TMR1H командаларының орындалу кезеңіне ғана емес, онымен қатар келесі 

команданың орындалу кезеңіне де қатысты (бұрын айтылған аппараттық 

ерекшелік). Егер осы «келесі» команда clrf Tmr0 командасы болса, онда осы 

команда орындалғаннан кейін, келесі машина циклінен бастап, TMR0 және 

TMR1 таймерлері синхронды түрде (қатар) нөлден бастап, санай бастайды 

(әрине, әрбірі өзінікін). 

Сосын, CCP модулінің үзіліс туы түсіріледі (үзіліске рұқсат берілген 

«аймаққа» үзіліс туы түсіріліп кіру керек). Одан кейін, перифериялық 
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модулдің (осы жағдайда, ССP модулінің) үзілісіне рұқсат берілуінің 

стандартты процедурасы орындалады.  

Үзілістерге рұқсат берілген «аймақта» бағдарламалы жолмен периоды 

0,3 c + 0,3 c = 0,6 c «меандр» түріндегі автотербелісті мультивибратор 

ұйымдастырылған. Оның шығысы «Негізгі бағдарлама» жарықдиодына 

қосылған. 

Сонымен, мультивибратор жұмыс істеп тұр (жарықдиоды «жыпылықтап 

тұр»). Онымен қатар, TMR1 таймері микроконтроллердің ішкі тактісінің 

импульстерін санап жатыр. Ол 48000 импульс санасымен, салыстырым 

құрылғысы CCP1IF туын көтеруші сигнал тудырады да, бағдарламаның 

жұмыс нүктесі үзіліс бағдарламасына кетеді. 

Үзіліс бағдарламасында TMR0 таймерінің санаған санын W регистріне 

көшіріп (movf Tmr0,W), одан кейін, саналым жалғануына көңіл аудармай, 

алынған нәтижені талдауға болады. 

TMR0 таймері мен оның алғы бөлгішінде, сыртқы генератордың 

саналым уақытының нақтылы интервалында шығарған импульстерінің 

үзіліске кетер мезетіндегі саны (48000 мкс) «жатады». 

Сонымен, TMR0 регистрінің құрамының сандық мәні «шектелім» 

шамасын анықтаушы константамен салыстырылады. Бұл жағдайда, ол 2 

константасы. Одан TMR0 таймерінің санаған саны алынады. Одан кейін, алу 

нәтижесінің таңбасын анықтау мақсатында, С туының ахуалы тексеріледі. 

Бұнда, алу кезіндегі нөлдік нәтиженің С туы арқылы оң сан түрінде 

«қабылданатынын» ескеріп, есептелген константа мәнін бірге кеміту керек.   

«Шектелім» константасының 1000 Гц жиілігі үшін есептелім мысалын 

келтірелік.  Жиілігі 1000 Гц импульстер тізбесінің периоды 1000 мкс. 

Біздің жағдайдағы саналым уақытының интервалы 48000 мкс. 

48000 мкс/1000 мкс = 48. 

48/16 (алғы бөлгіштің бөлу коэффициенті) = 3. 

3 – 1 = 2.  

Міне, 2 константасының қайдан шыққаны. 

Осы константаның шамасын (онымен қатар TMR0 модулінің алғы 

бөлгішінің бөлу коэффициентін де) және саналым уақытының интервалының 

шамасын өзгерту арқылы, жиілік «шектелімі» ретінде жеткілікті жиілік 

кеңістігіндегі жиілікті қоюға болады.  

TMR0 регистрінің құрамының тексерілім нәтижесіне байланысты, 

«Бақылау» жарықдиодының «жануы» («шектелім» шегінен шығуы) немесе 

оның сөнген түрінде қалуы мүмкін («шектелім» шегінен шықпауы). 

RB7 шықпасындағы басқару сигналын сыртқы генератордың жиілігіне 

әрекет жүргізу үшін немесе т.б. мақсаттарға пайдалануға болады. «Бақылау» 

жарықдиодының «сөндірілуі» үзіліс бағдарламасында жүзеге асырылады (bcf 

PortB,7). 

TMR0 регистрінің құрамының талданымына байланысты сәйкесті 

«әрекеттерден» кейін, келесі саналым циклінде нөлден бастап саналуды 
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қамтамасыз етіп (clrf Tmr0), сосын үзіліс туын (CCP1IF) тазартып, үзіліс 

бағдарламасынан «кету» керек.  

4.3.3 ЕИМ режимі. Қуыстықты өзгерту. 

ЕИМ сигналының негізгі ерекшелігі – кернеудің орташа мәнінің 

қуыстыққа (толтырылым коэффициентіне) сызықты тәуелділігі. ЕИМ 

маңындағы «әңгімелердің» барлығы тап осыдан басталады. 

Импульстер тізбесінің қуыстығы – период ұзақтығының импульс 

ұзақтығына қатынасы (Тп/Ти). Толтырылым коэффициенті – қуыстыққа кері 

шама (Ти/Тп).  

Жиілігі 1000 Гц және қуыстығы 2 мәніндегі («меандр») ЕИМ сигналын 

қалыптастыру керек деп саналық. Бұл жағдайда, Тп = 1000 мкс, ал Ти = 500 

мкс. ЕИМ-сигнал RB3 шықпасында (CCP модулінің «қалыпты» шықпасы) 

қалыптастырылады. 

Бұрын, TMR2 модулін талқылау кезінде, бұл модулдің CCP модулімен 

«байламда» істеу мүмкіндігі туралы айтқанбыз. TMR2 модулі ЕИМ-

сигналының периодын (және импульс ұзақтығын да) қалыптастыру кезінде 

қолданылады. 

Демек, ЕИМ сигналының периодын бұрын «айтылған» тәсілмен 

қалыптастыруға болады: период регистріне (PR2) алдын ала сандық мәні 

қажетті период мәнін анықтайтын константа жазылады. TMR2 регистрі 

микроконтроллердің ішкі (немесе сыртқы) тактісін (алғы бөлгіштің бөлу 

коэффициентін ескере отырып) нөлден бастап (период басы) TMR2 және PR2 

регистрлеріндегі байттардың сандық мәндерінің бірдей болу мезетіне дейін 

(период соңы) санайды. Период қалыптастырылымының басталу мезетінде 

RB3 шықпасында 1 қойылады (импульс басы). 

TMR2 регистрі период ұзақтығының қалыптастырылуында да, импульс 

ұзақтығының қалыптастырылуында да пайдаланылады. Демек, бұл жағдайда 

бір емес, 2 салыстырым болу керек. Тап солай: 2-салыстырым нәтижесінде  

импульс қалыптастырылуы аяқталады (бірақ период қалыптастырылуы 

жалғаса береді). 

Қалыптастырылушы импульстер тізбесінің периодының ұзақтығы (Тп) 

PR2 регистріне жазылатын константамен анықталады. Импульс ұзақтығының 

10-разрядты регистрі 8-битті CCPR1L регистрінен және оның кіші разрядтары 

жағынан «жапсырылған» 2-битті дерек буферінен (оны 2-битті регистр 

ретінде қарастыруға болады) тұрады. Осындай 2-битті дерек буфері ретінде 

CCP1CON регистрінің 5- және 4-биттері пайдаланылады. 

Период ұзақтығы мен импульс ұзақтығының есептелу формулаларын 

талдап өтелік. 

Тп = (PR2 + 1) * 4Tosc * Кбөл. 

Ти = (CCPR1L/CCP1CON,5,4) * Tosc * Кбөл. 

Бұл формулалардан период «қадамының» машина циклінің 

ұзақтығымен (4Fosc), ал импульс «қадамының»  – микроконтроллердің тактілік 

генераторы-ның периодының ұзақтығымен (Fosc) анықталатындығын көреміз. 
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Жиілігі 4 МГц (онда Tosc = 0,25 мкс) кварц қолданылған және TMR2 

модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициенті 4 мәніне қойылған, ал 

қалыптастырылатын импульстер тізбесінің параметрлері – Тп = 1000 мкс және 

Ти = 500 мкс болсын деп саналық. Онда, PR2 регистріне (период) .249 санын, 

ал 10-разрядты CCPR1L/CCP1CON,5,4 регистріне (импульс) .500 санын жазу 

керек. 

 ЕИМ режимінде, CCPR1H регистрі бағдарлама «басшылығынан» 

жартылай шығарылған, яғни оған бағдарламалы жолмен дерек жазуға 

болмайды. Оған дерек жазылымы аппаратты жолмен жүргізіледі. 

Оған CCPR1L регистріне сияқты, оның кіші разрядтары жағынан, 

бағдарламалы жолмен дерек жазуға болмайтын, 2-битті дерек буфері 

«жапсырылған». Оған дерек жазылымы аппаратты жолмен жүргізіледі. 

Осылай құрылған 10-битті дерек буферіне периодты түрде 10-битті импульс 

ұзақтығының регистрінің құрамы қөшіріліп тұрады. 

Периодтар арасындағы «шекараларды» 1-салыстыру құрылғысы TMR2 

және PR2 регистрлерінің құрамдарының теңестірілген мезетінде 

қалыптастырады. Оған қоса, осы мезетте TMR2 регистрі (алғы бөлгішімен) 

тазартылады және импульс ұзақтығының 10-битті сандық мәні импульс 

ұзақтығының регистрінен буферге көшіріледі, CCP модуліндегі RS триггер 

арқылы RB3 шықпасында бірлік деңгей (период/импульс басы) қойылады. 

RB3 шықпасының алдын ала «шығыс» жұмысына реттелуінің керектігін еске 

түсіреміз. Бұдан кейін, TMR2 регистрі период ұзақтығының да, импульс 

ұзақтығының да саналымын жүргізе бастайды. Оларға сәйкесті екі 

салыстырым жүргізіледі. 

Импульс қалыптасып, оның әрекетімен 2-салыстырым құрылғысы іске 

қосылды деп саналық. Осыған байланысты  CCP модулінің RS триггері 

«аударылып түседі де», одан кейін, RB3 шықпасында 0 қойылады. 

Импульс қалыптасуы бітсе де, период қалыптасуы біткен жоқ. TMR2 

регистрі оның құрамы мен PR2 құрамының теңескенінше санай береді. Одан 

кейін 1-салыстырым құрылғысы іске қосылады. 

Оның нәтижесінде:  

 CCP модулінің RS триггері тағы да «аударылып түседі де», RB3 

шықпасында 1 қойылады (келесі период/импульс басы); 

 TMR2 регистрі мен оның алғы бөлгіші тазартылады (келесі 

период/импульс саналымының басына дайындық); 

 импульс ұзақтығын анықтаушы 10-разрядты сан буферге көшіріледі 

(импульс ұзақтығының кезекті мәнін қою). 

Одан әрі бәрі қайталанады. 

Импульс ұзақтығының кезекті мәнін 10-разрядты 

CCPR1L/CCP1CON,5,4 регистріне жазуды кез келген уақытта жүргізуге 

болады, бірақ келесі мәселелер ескерілу керек: 

 кезекті ЕИМ циклінде жазылған импульс ұзақтығының мәні келесі 

ЕИМ цикліндегі импульс ұзақтығын анықтайды; 
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 жазу буферге көшірілу мезетінде (периодтар арасындағы «шекара-

да») жүргізілмеу керек; 

 егер әңгіме нақтылы қуысты импульстер тізбесін қалыптастыру 

туралы болса, онда импульс ұзақтығының (10-разрядты 

CCPR1L/CCP1CON,5,4 регистріне) және период ұзақтығының (PR2 ре-

гистріне) кезекті мәнін жазуды бір рет қана жүргізу жеткілікті (мысалы, 

бағдарламаның Start бөлігінде).  

Қуыстығы бірқалыпты өзгеріп тұратын импульстер тізбесін 

қалыптастырушы құрылғының жұмысын басқарушы бағдарлама құру 

принциптерін қарастыралық.  

RB3 шықпасына қосылған жарықдиод өзінің жарықтану қарқындығын 

нөлден бастап, оның максимумына дейін бірқалыпты өсіріп отырады. Осы 

максимумға жеткеннен кейін, ол «сөндіріледі де», одан кейін тағы да өзінің 

жарықтану қарқындығын өсіре бастайды. Және с.с. 

Бұл жұмыс импульстер тізбесінің қуыстығын, оның минималды мәнінен 

максималды мәніне дейін (цикл) бірқалыпты өзгертумен және бұл циклдердің 

периодтылығымен қамтамасыз етіледі.  
 

; PWM 

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

; Microcontroller PIC16F628A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

Temp  equ   70h  

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

  org   0  

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

bsf   STATUS,RP0  

movlw . 249 а  

movwf  PR2   

bcf   TRISB,3  

bcf   STATUS,RP0 

clrf   TMR2  

clrf   CCPR1L  

movlw  b'00011111'  

movwf  CCP1CON   

  bcf   PIR1,TMR2IF  

   movlw  b'00011101'  

movwf  T2CON  

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

Cycle  btfss   PIR1,TMR2IF  

   goto   $-1 

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

  swapf  CCP1CON,W. 
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   movwf  Temp  

   incf   Temp,F  

  movlw  .244  

   subwf  Temp,W  

   btfss   STATUS,Z  

   goto   $+2  

   incf   CCPR1L,F  

  swapf  Temp,W  

   movwf  CCP1CON  

 bcf   PIR1,TMR2IF  

 goto   Cycle  

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

   end  
 

Алдымен период ұзақтығын анықталық. Бұрынғы Тп = 1000 мкс мәнін 

қоялық. Бұл 1 КГц жиілігіне сәйкес келеді. Кварц жиілігі – 4 МГц. Кдел. 

предделителя TMR2 модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициенті – 4. Пери-

од регистріне (PR2) жазылатын сан – .249. 

Енді импульс ұзақтығын анықталық. Әңгіме бірқалыпты өзгеріп 

тұратын қуыстық туралы болғандықтан, құрылғы жұмысының қандай 

қуыстықтан басталғанының бәрі бір. Мысалы, максималды қуыстықтан 

басталық: 00000000(CCPR1L)01(CCP1CON,5,4). 

Процестің циклді қайталанылуын  қамтамасыз ету үшін, 

CCPR1L/CCP1CON,5,4 регистрінде айналымды саналым ұйымдастыру керек. 

Енді минималды қуыстықтан көршілес максималды қуыстыққа ауысу 

уақытының ұзақтығын анықталық.  

Шамалап көрелік: ЕИМ процесінің 1000 өзгерісі 1 секундта «өте 

шығады». TMR2 модулінің шығыс бөлгішін қосу керек. Оның қосылуынсыз, 

осы жағдайда аса қажетті TMR2IF туына «тура шыға» алмас едік. 

Қуыстық ауыстырылымының жұмыс барысында жүргізілуі қажет 

болғандықтан, 10-битті сөздің CCPR1L/CCP1CON,5,4 регистрінен буферге 

енгізілуін екі көршілес периодтың «шекарасында», яғни TMR2IF туы 

көтерілсімен жүргізу керек. 

Цикл уақыты туралы мәселеге қайтып келелік. TMR2 модулінің шығыс 

бөлгішінің таңдалған бөлу коэффициентіне байланысты, ол әртүрлі болуы 

мүмкін. Біздің жағдайда TMR2 модулінің шығыс бөлгішінің бөлу 

коэффициентін 4 мәнінде таңдадық. Бүл қуыстық ауыстырылымының әрбір 

импульсте емес, оның әрбір 4-импульсте ауыстырылуын қамтамасыз етеді. 

Осыған байланысты, минималды қуыстықтан көршілес максималды 

қуыстыққа ауысу уақытының ұзақтығы 1 секундтан 4 секундқа дейін ұлғаяды.  

Сонымен, негізгі бастапқы мәндер:  

 TMR2 модулінің алғы бөлгішінің бөлу коэффициенті – 4; 

 TMR2 модулінің шығыс бөлгішінің бөлу коэффициенті – 4; 

 период регистріне (PR2) жазылатын сан – .249. 
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Енді мәні бірқалыпты өзгеріп тұратын қуыстықтардың 

ауыстырылуының бағдарламалы жолмен ұйымдастырылуын қарастыралық. 

Оны келесі қарапайым жолмен жүзеге асыруға болады. Егер, шегінде қуыстық 

мәні өзгермейтін, кезекті төрт импульстің «өту» кезінде 10-байтты CCPR1L/ 

CCP1CON,5,4 регистрінің құрамына инкремент жүргізілсе, онда қуыстық 

ауыстырылымы жүзеге асырылады да (алдыңғы қойылған импульс 

ұзақтығына +1 қадам), осылай келесі саналым айналымына ауысқанша 

жалғастырыла береді.  

Сонымен, екібайтты регистрдің инкременттелуін ұйымдастыру керек. 

CCP1CON регистрінің 5- және 4-биттерінің байттың орталық «аймағында 

жатқаны» және оның кіші тетрадасында CCP модулінің жұмысын реттеу 

биттерінің «жатқаны» жұмысты қиындатады. 

CCP1CON регистрінің 5- және 4-биттері – CCPR1L/CCP1CON,5,4 

регистрінің кіші биттері. Демек, екібитті саналымның «жаңа айналымдарына» 

ауыстырылу кезінде CCP1CON,5,4 регистрінен CCPR1L регистріне тасымал 

ұйымдастырылу керек. Бұл «мәселенің» шешілімі төменде қарастырылған. 

Бағдарламаның ең басында период регистріне (PR2) периодтың сандық 

мәні (.249) енгізіледі. Одан әрі ол өзгертілмейді. 

Жарықдиоды қосылған RB3 шықпасы «шығыс» жұмысына реттеледі. 

Саналым басының нөлден басталуын дайындау мақсатында TMR2 

регистрі тазартылады.  

Сосын, CCPR1L регистріне қатысты бөлігінде бірінші 4 импульстің 

ұзақтығы беріледі. Жоғарыда айтылғандай, CCPR1L байты тазартылады.  

Одан кейін CCP модулінің реттелімі жүргізіледі: ол ЕИМ режиміне 

ауыстырылып, CCP1CON регистрінің 5- және 4-биттеріне 1 жазылады. 

CCPR1L регистріне 0 санын және CCP1CON,5,4 регистріне 1 санын қою 

(CCPR1L/CCP1CON,5,4 = .1) – импульстер тізбесінің қалыптастырылуы 

басталатын, бірінші 4 импульстің қуыстығының минималды мәнін қою. 

Енді TMR1IF туын түсіруге, TMR2 модулінің алғы бөлгіші мен шығыс 

бөлгішінің жоғарыда берілген бөлу коэффициенттерін (4 және тағы да 4) 

қойып, саналымға рұқсат беруге болады. 

Одан әрі 10-разрядты сөздің сандық мәнінің қалыптастырылуы мен 

оның CCPR1L/CCP1CON5,4 регистріне жазылуын жүзеге асырушы 

айналымды бағдарлама басталады. Оның басында про TMR2 таймерінің асып 

түсуіне байланысты үзіліс туының ахуалының стандартты тексерілуі 

ұйымдастырылады («қалқыма» кідіріс).  

Енді бұдан арғы әрекеттердің принциптерін түсіну керек. CCP1CON 

регистрінің 5- және 4-биттері үлкен тетрададасының кіші разрядтарында 

«жатыр». Егер тетрадалардың орнын ауыстырсақ (swapf), онда инкрементті 

ешқандай қиындықсыз жүзеге асыру мүмкіндігі туады. Осыдан кейін 

бастапқы жағдайға қайтып келу үшін CCP1CON регистрінің 5- және 4-

биттерінің «жаңа» мәндерін жазар алдында тетрадалардың орнын тағы да 

ауыстыру керек. Бұл жұмыс Temp регистрі арқылы жүзеге асырылады. 



87 

 

Енді CCP1CON,5,4 регистрінен CCPR1L регистріне тасымал 

ұйымдастыру керек. Оны, 2-битті сөздің 3 санынан 4 санына ауысу 

жағдайында CCPR1L регистрінің құрамын инкременттеу арқылы жүзеге 

асыруға болады.  

Тасымал мәселесін шешу кезінде 4 (0000 0100) санымен емес, .244 (1111 

0100) санымен жұмыс істеген ыңғайлы келеді. Егер инкремент нәтижесі .244 

санына тең болса, онда 2-битті сөздің сандық мәні 00 болады да, CCPR1L 

регистрінң құрамы инкременттеледі. 

Қосалқы Cycle бағдарламасының соңында «қалқыма» кідірістің жұмыс 

шартын қамтамасыз ету үшін TMR2IF туы тазартылады. 

Одан әрі goto Cycle, сосын бәрі қайталанады. 

4.4 Аналогты-цифрлық түрлендіргіш 

Алдымен, жалпы түрде, аналогты-цифрлық түрлендірімнің (АЦТ) 

«түпнегізін» түсіну керек. АЦТ аналогты (басында) сигналдың цифрлық 

жүйелерде өңделуін қамтамасыз ету үшін қажет. 

Кезекті таңдалым уақытының интервалында аналогты сигналдың осы 

уақыт интервалындағы деңгейі аналогты кірістен құрылымдағы жады 

элементіне оқылады да, сосын осы жады элементінің аналогты кіріспен 

электрлік жалғанымы үзіледі. Одан кейін аналогты-цифрлық түрлендірімнің 

өзі басталады. 

АЦТ процедурасы әрқашан таңдалымнан басталу керек. Уақыттық 

көрсетілімде, таңдалым – басында жады элементінің аналогты кіріске 

қосылатын, ал соңында одан ажыратылатын уақыт интервалы. 

Таңдалым жиілігін көбіне дискретизация жиілігі (стандартты аталымы) 

деп атайды. Әдетте, дискретизация жиілігі өңделуші аналогты сигналдың 

жиіліктік кеңістігінің максималды жиілігінен, кем дегенде, 2 есе жоғары етіп 

алынады. 

«Жады элементі» ретінде сиымдылығы 120 пф сапалы (ағыс тогы аз) 

конденсатор (Chold) пайдаланылады. Бұл конденсатор АЦТ модулінің 

реттелімі кезінде микроконтроллердің жанданған аналогты кірісіне электрлік 

жолмен қосылады. Аналогты кірістер саны бірнеше болуы мүмкін, бірақ 

жанданған кіріс ретінде олардың біреуі ғана бола алады. 

Конденсатор жанданған аналогты кірістен аналогты-цифрлық 

түрлендірімнің жүзеге асырылу уақытында ғана немесе аналогты кірістің 

жанданған жағдайынан жансыз жағдайына ауыстырылған кезінде 

ажыратылады (конденсатор жанданған жағдайға қойылған аналогты кіріске 

ауыстырылады). 

Конденсатордың микроконтроллердің аналогты кірісіне қосылғанынан 

кейін, оның зарядталуына жеткілікті нақтылы кідіріс қалыптастырылу керек. 

Таңдалым уақытының интервалы аяқталғаннан кейін, конденсатор аналогты 

кірістен ажыратылады.  
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АЦТ процесін «іске қосуға» арналған арнайы басқару биті АЦТ 

модулінің статус биті деп аталады. Ол келесі тәртіп боынша пайдаланылады: 

конденсатордың зарядталуы аяқталғаннан кейін, яғни нақтылы кідіріс уақыты 

өткеннен кейін, статус биті 1 жағдайына қойылады.  

Осы оқиға болысымен, конденсатор микроконтроллердің жанданған 

аналогты кірісінен ажыратылып, ол аналогты-цифрлық түрлендірім 

құрылғысының кірісіне қосылады да, АЦТ «механизмі» іске қосылады.  

Сонымен, конденсатор кезекті таңдалым кернеуінің деңгейін «есіне 

сақтайды да», оған АЦТ құрылғысының аса жоғары кедергілі кірісі қосылып, 

бұл құрылғы кернеу деңгейін N-разрядты екілік сөзге түрлендіреді. Бұл 

түрлендірілім биттері бойынша (тізбелі түрде) жүзеге асырылады және оның 

жүзеге асырылу уақыты аналогты-цифрлық түрлендірілімнің разряд санына 

да, тактілік жиіліктің мәніне де тәуелді болады.  

Аналогты-цифрлық түрлендірілімнің аяқталуының критериі АЦТ 

модулінің бұрынғы айтылған статус битінің ахуалы болады. Аналогты-

цифрлық түрлендірілімі аяқталғаннан кейін онда 0 қойылады. 

АЦТ «механизмі» іске қосылғаннан кейін (яғни статус туы 

көтерілгеннен кейін), статус туының ахуалын «қалқыма» кідіріс арқылы 

бақылап отыру керек. 

Аналогты-цифрлық түрлендірілімі аяқталып, бағдарламаның жұмыс 

нүктесі «қалқыма» кідірістен шықты деп саналық. Онда АЦТ нәтижесін, оны 

(нәтижені) болашақта пайдалану үшін, қызмет жадысының алдын ала 

«дайындалған» регистрлеріне көшіру керек. 

Бұдан кейін аналогты-цифрлық түрлендірілімнің келесі цикліне ауысу 

жүзеге асырылады. Кезекті таңдалымның түрлендірілім нәтижесін өңдеу 

процесінде АЦТ модулін ажыратып тастау керек. Бұл процесс аяқталғаннан 

кейін бүкіл цикл қайталанады.  

Бұдан арғы жұмыс, құрамында 10-разрядты АЦТ модулі бар, 

PIC16F873A микроконтроллерінде жүзеге асырылады. Онда 5 АЦТ арнасы 

бар. Әрбір АЦТ арнасының кірісі А портының нақтылы шықпасына 

«байланған». Сонымен, тізбелі тәртіппен беске дейінгі аналогты сигналдың 

деңгейлерін цифрлық сигналдарға түрлендіруге болады. АЦТ арнасының 

шықпасына (RA0…3,5) сыртқы аналогты сигналдың көзі қосылады және АЦТ 

арнасының тап сол шықпасына, кезекті таңдалым жүзеге асырылу уақытының 

интервалында, Hold конденсаторы қосылады. 

АЦТ арнасының біреуі таңдалғаннан кейін (арнаның жандандырылған 

жағдайына ауыстырылғанынан кейін), Hold конденсаторы таңдалған АЦТ 

арнасының кірісі ретінде саналатын А портының шықпасына қосылады.  

АЦТ модулінің құрамында жазу мен оқу жүргізуге мүмкіндігі бар 2 

басқару регистрі орналастырылған: ADCON0 (0-банк, 1Fh адресі) и ADCON1 

(1-банк, 9Fh адресі). 

 

4.3 кесте – ADCON0 регистрі 
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Бит Аталымы Суреттемесі 

7-6 ADCS1-ADCS0 Тактілік сигнал көзін таңдау 

5-3 CHS2-CHS0 Аналогты арнаны таңдау 

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

1 – АЦТ «іске қосылуы»; 0 – күту жағдайы  

1 –  

0 ADON 0/1 – АЦТ модулін қосу/ажырату 

4.4 кесте – ADCON1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 ADFM 
10-разрядты нәтиженің сақталу форматы: 

1 – оң жағына түзу, 0 – сол жағына түзу  

6-4 –  

3-0 PCFG3- PCFG0 
АЦТ арналарының реттелімі (осы биттер арқылы 

нөлден беске дейінгі АЦТ арналары қосылады) 
 

АЦТ нәтижесінің қайда орналастырылатынын қарастыралық. 10-

разрядты АЦТ нәтижесі AdresH (0-банк, 1Eh адресі) және AdresL (1-банк, 9Eh 

адресі) аталымды арнайы қызмет регистрлерінде «орналастырылады» (оң 

жағына немесе сол жағына түзумен).  

Төменде кернеуді аналогты-цифрлық түрлендіру және оның вольт 

арқылы сипатталған нәтижесін төрт 7-сегментті индикаторларда (динамикалы 

көрсетім, ортақ катод) көрсету бағдарламасы келтірілген.  
 

;ADC 

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

; Microcontroller PIC16F873A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

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

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 
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  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 

  movf  AdresH,W 

  movwf Temp_H 

  clrf  Adcon0 

  call  Uref 

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

  clrf  LED0 

  clrf  LED1 

  clrf  LED2 

  clrf  LED3 

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

  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 
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  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 

  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 
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  btfss  STATUS,Z 

  return 

  movlw .8 

  addwf  Temp_L,F 

  btfsc  STATUS,C 

  incf  Temp_H,F 

  return 

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

BinDec 

   ...   ...   ... 

DynDisp_BinDec бағдарламасындағы 

қосалқы BinDec бағдарламасының көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  return 

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

DecSeg movf  Led3,F 

  btfss  STATUS,Z 

  goto  DSeg3 

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

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 

  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 

;-------------------------------------------- 
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  retlw  b'00111111'  

   ...   ...   ... 

Dynamic Display бағдарламасындағы 

сәйкесті қосалқы бағдарламаның көшірмесі 

   ...   ...   ... 

  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01101111' 

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

  end 
 

Реттелімнің көпшілігі (үзіліске тиым салу, RA0 шықпасының «шығыс» 

ретінде істеуі) айтылмастан қойылған. В және С порттарының шықпаларын 

«шығыс» жұмысына реттеу ғана қалды. 

АЦТ модулінің реттелуі келесі тәртіппен жүзеге асырылады.  

Movlw b'10001110' және movwf Adcon1 командаларымен кернеудің 

квантталу кеңістігі Vss мен +Vdd аралығымен анықталады, аналогты сигнал 

ретінде RA0 кірісіндегі сигнал (AN0) алынады және нәтиженің оң жаққа 

түзілуі таңдалады.  

Movlw b'01000001' және movwf Adcon0 командаларымен АЦП 

модулінің іске қосылуы, тактілік сигнал көзінің таңдалуы (Fosc/8) және AN0 

арнасының жандандырылуы жүзеге асырылады.  

АЦП модулінің іске қосылғанымен, ол түрлендірімді күту режимінде, 

яғни оның статус туы түсірілген жағдайында (GO = 0) тұр, сондықтан 

цифрлық түрлендірілім басталмайды. АЦП модулінің статус туы 

бағдарламалы жолмен қойылады. Hold конденсаторының қайта зарядталуына 

уақыт керек (бұл жағдайда, ~20 мкс). Сәйкесті кідірістен кейін Hold 

конденсаторы бақыланушы аналогты сигналдың деңгейіне дейін зарядталып, 

статус туы көтеріледі де (bsf Adcon0, GO), түрлендірілім «басталады». 

Конденсатор түрлендірілім аяқталғанша аналогты кірістен ажыратылады. Енді 

статус туының ахуалын үнемі тексеріп отырып (btfsc Adcon0,GO және goto $-

1) түрлендірілімнің аяқталуын күту ғана қалды.  

Бағдарламаның жұмыс нүктесі «қалқыма» кідірістен шыққаннан кейін 

статус туы тазартылып, түрлендірілім нәтижесі AdresH/AdresL регистрлеріне 

«түседі». Түрлендірілім нәтижесін AdresH/AdresL регистрлерінен 

Temp_H/Temp_L регистрлеріне көшіру кезінде AdresL регистрінің в 1-банкте 

«жатқанын» ескеру керек. Temp_H/Temp_L регистрлерінде «жатқан», «оң 

жаққа түзілген» АЦП нәтижесіне жүргізілетін түрлендірілімдер бұрын 

қарастырылған бағдарламаларда пайдаланылған сәйкесті бағдарламалы 

модулдерге ұқсас келеді. Құрылғының тұтынатын тогын төмендету үшін АЦП 

модулі бағдарламаның кезекті толық циклінің соңына дейін орындалғанынша 

ажыратылады (clrf Adcon0). Жүргізілген кезекті өңделімнен кейін Adcon0 

«реттелімінің» процедурасының басына ауыстырылу жүзеге асырылады да 

(goto ADC), бағдарламаның толық циклі қайталанады. 
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