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MikroB, programator za 13 €
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

V pretekli številki revije Sveta elektronike smo predstavili naš najcenejši razvojni sistem, MikroPin. Z MikroPinom se bomo še ukvarjali, pred tem pa vam želimo predstaviti tudi najcenejši programator iz naše ponudbe,
MikroB (sliki 1a in 1b). MikroB skupaj z MikroPin-om omogoča vstop v zanimiv svet mikrokontrolerjev prav
vsem ob minimalnem začetnem vložku.
Na voljo sta dve verziji tega programatorja:
» z
brezplačno
predstavitveno
(demo)
različico
programa
mkAVRCalculator in
» z licenčno različico programa
mkAVRCalculator.
Cena v naslovu se nanaša na demo
različico programa, s katero lahko
programiramo najpopularnejše mikrokontrolerje ATmega8, ATmega162,
ATmega128 in ATtiny2313. Če imamo
v našem MikroPin-u ATtiny2313, bo
to popolnoma sprejemljiva rešitev.
MikroB z licenčno različico programa
je malce dražji, vendar omogoča programiranje vseh trenutno znanih AVR
mikrokontrolerjev.
Slika 2 prikazuje notranjost MikroB
programatorja. Bi bilo lahko vezje
še bolj enostavno? Temelji na enem
samem čipu, FT232RL z nekaj dodatnimi „običajnimi“ elementi, od katerih
bi vsekakor morali omeniti varovalko
F1. Prek nje se ne napaja le programa- Slika 1b: Popoln par MikroB in MikroPin
tor, ampak tudi ploščica razvojnega
sistema, na katero je priključen, zato F1 ščiti USB vodilo računalnika pred kratkimi stiki in drugimi vrstami preobremenitev. SMD varovalke, ki so vgrajene v
nekaterih drugih programatorjih imajo popolnoma enako vlogo, vendar moramo reči, da je menjava takšne varovalke v „domači obrtni delavnici“ precej
delikatno opravilo, pri katerem lahko hitro poškodujemo tudi vezi na tiskani
ploščici. V želji, da bi učinkovito zaščitili USB vodilo računalnika, obenem pa

OPOMBE

Če vam ni odveč pisanje
DOS ukazov, lahko MikroB uporabljate tudi prek
zelo znanega DOS programa avrdude, saj je mkAVRCalculator
pravzaprav
le grafični uporabniški
vmesnik, s katerim se pripravljajo parametri za avrdude.

Slika 1a: MikroB, najcenejši programator iz naše ponudbe

34

SVET ELEKTRONIKE

06_2012

PREDSTAVLJAMO

Slika 2: Shema programatorja MikroB; bi bilo lahko še bolj preprosto?

se izognili tveganemu posegu zamenjave pregorele varovalke, smo v MikroB vgradili varovalko, ki se sama „obnovi“, čeprav to nekoliko podraži celoten projekt. Bili smo
mnenja, da je v tem primeru uporaba takšne varovalke
upravičena. Še eno opozorilo vsem tistim, ki bi se morda
odločili sami sestaviti programator po shemi na sliki 2:
FT232RL čip mora biti pred uporabo sprogramiran na
določen način, da ga mkAVRCalculator sploh prepozna in
začne komunicirati z njim. Programator ne bo dobro deloval z FT čipom, ki ni sprogramiran!

Namestitev programatorja
Pred prvo uporabo moramo programator MikroB namestiti. Ta postopek je dokaj neroden, vendar ga moramo (k
sreči!) izvesti le enkrat. Razložili ga bomo za primer namestitve na računalniku z operacijskim sistemom Windows 7. Ko boste prvič priključili MikroB v USB priključek
računalnika, bo operacijski sistem Windows prepoznal
novo napravo in sam zagnal proces namestitve, ki pa se
ne bo končala uspešno. Če potem odprete Device Manager,
boste neuspešno nameščen programator videli kot ATNEL
USB (slika 3). Klicaj zraven ikone naprave pomeni, da operacijski sistem ni našel ustreznega gonilnika za FTDI čip.

Slika 3: Device manager, nepravilno nameščen gonilnik za FTDI čip

Tudi v primeru, da je bila namestitev uspešna, programator
največkrat ne bo dobro deloval z gonilnikom, ki ga je izbral
operacijski sistem Windows, zato bo namestitev potrebno
izvesti „ročno“.
Ustrezen gonilnik za FTDI čip bomo našli na spletnih
straneh podjetja Future Technology Devices International Ltd.,
www.ftdichip.com. Treba je klikniti na Drivers, nato pa na
D2XX povezavo. Na tej strani se spodaj nahaja tabela s
popisom trenutno podprtih D2XX gonilnikov; v tem trenutku je za Windows okolje na voljo različica 2.08.24. Če
boste kliknili na to povezavo, boste na svoj računalnik prenesli datoteko „CDM 2.08.24 WHQL Certified.zip“. Vsebino
razširite v mapo z enakim imenom, v kateri se bodo nahajali potrebni gonilniki.
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Sedaj lahko osvežimo naš nepravilno nameščen gonilnik:
z desnim miškinim gumbom kliknemo na ATNEL USB, izberemo Update Driver Software in nato možnost Browse my
computer for driver software. Potem mu bomo, kot kaže slika
4, pokazali mapo v kateri se nahajajo gonilniki, prav izpolnjeno okno Update Driver Software pa bo videti kot prikazano na sliki 5.
Potem le še kliknemo na Next in kmalu se bo pojavilo
sporočilo, da je operacijski sistem Windows uspešno namestil USB Serial Converter. Če je nameščanje res uspelo,
bomo MikroB v Device Managerju videli kot USB Serial
Port, v mojem primeru COM4 (slika 6). Postopek zamenjave gonilnika sem moral pri vsaki namestitvi še enkrat
ponoviti, zamenjava pa je postala aktivna šele po drugem
nameščanju. Kakšni so bili razlogi za takšno „vedenje“ mi
ni znano…

Slika 4: Izbira mape v kateri se nahajajo FTDI gonilniki

Slika 7: Nastavitve programa mkAVRCalculator pred prvo uporabo
Slika 5: Prav izpolnjeno okno Update Driver Software

Slika 6: Device manager, FTDI gonilnik je zdaj pravilno nameščen
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Smo edino podjetje v
Sloveniji, kjer pod eno
streho dobite
svoj izdelek na ključ

vse cene so brez DDV-ja

24 URNI PROTOTIPI
PCB 49€
enoslojno
jno ali dvoslojno tiskano vezje,
do velikosti 1,5 dm2, dobava v treh tednih

MULTILAYER 99€
štirislojno tiskano vezje,
do velikosti 1,5 dm2, dobava v treh tednih

SESTAVA PCB
Nudimo kompletno storitev izdelave tiskanega
vezja (ES, DS, MULTI), opremljanje plošč s
komponentami, izdelava mask, filmov, šablon
ter prodaja laminata in elektronskega materiala.

25 letna tradicija
zagotavlja najvišjo kakovost

www.luznar.com / info@luznar.com
Tel.: 04 28 18 800

Zdaj lahko namestimo mkAVRCalculator. Prenesemo ga z
naslova atnel.pl, izberemo MkAvrCalculator in kliknemo na
Pobierz. Razširimo datoteke mkAVRCalculator_build_57.rar
v istoimensko mapo, v kateri bomo potem našli program
mkAVRCalculator.exe in datoteko ftd2xx.dll.

Pred prvo uporabo je potrebno nastaviti tudi mkAVRCalculator. Ko ga zaženete, odprite zavihek Settings in nastavite
vse tako, kot je prikazano na sliki 7. Potem kliknite na gumb
Install, s čimer boste namestili program AVRDUDE. Pri tem
je treba samo določiti mapo, v katero se bo program namestil; v primeru na sliki 8 je bila ustvarjena nova mapa,
ki se imenuje enako kot sam program, avrdude. Ta namestitev se bo izvedla zelo hitro, saj mkAVRCalculator namesti
AVRdude „iz samega sebe“, zato pred tem niso potrebne
nikakršne priprave.
Nastavitve programa mkAVRCalculator zaključimo v zavihku Program device (slika 9). V okencu Programmer izberite
„ATB-FT232R“ in obvezno obkljukajte „slowsck“ okence.
S tem so nastavitve končane in lahko že kar preverimo, če
programator deluje pravilno. Programator povežemo z
MikroPin-om (ali s katerim drugim razvojnim sistemom),
kliknemo na gumb Check connected AVR in če je vse v redu,
bo mkAVRCalculator izpisal, kateri mikrokontroler se nahaja v razvojnem sistemu, npr. ATtiny2313. Ne pozabite,
da demo različica mkAVRCalculatorja prepozna le omejeno število mikrokontrolerjev!

Slika 9: Zaključne nastavitve programa mkAVRCalculator
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Brezplačna demo različica programa mkAVRCalculator
med delovanjem pogosto izpisuje sporočila, podobna
tistemu na sliki 10. Dovolj je, da kliknemo na gumb OK
in program bo nadaljeval z delom. Če se vam prikaže
sporočilo podobno tistemu na sliki 11 je to znak, da avr-
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dude ni uspel do konca izvesti določenega ukaza. V primeru na sliki sem pozabil obkljukati slowsck okence: obvezno
mora biti obkljukano! Opomba: avrdude sporoča napake
le, če je nastavljen tako, kot je prikazano na sliki 7.

mkAVRCalculator in Bascom-AVR
Slika 10: Brezplačna različica programa mkAVRCalculator med delovanjem pogosto izpiše takšna sporočila.

Slika 11: Avrdude izpisuje sporočila v DOS oknu.

Dobra novica za uporabnike razvojnega sistema BascomAVR: mkAVRCalculator lahko integriramo tudi v Bascom.
Po namestitvi mkAVRCalculator, poženite Bascom-AVR,
odprite okno Options-Programmer in ga izpolnite tako, kot
lahko vidite na sliki 12. Seveda je potrebno v okno Program
vpisati (ali izbrati) lokacijo, na kateri se program mkAVRCalculator nahaja (na vašem računalniku). Na sliki 12 je
primer z mojega računalnika.
Če ste vse naredili po navodilih, se mora ob pritisku na
gumb za programiranje odpreti grafični vmesnik programa mkAVRCalculator (slika 13). Ta vmesnik je drugačen
od vmesnikov vseh ostalih programatorjev, ki so integrirani
v Bascom-AVR in potrebno bo nekaj časa, da se navadite
nanj. Vendar moramo ob tem omeniti, da največji del naloge opravi sam Bascom: ko se odpre okno mkAVRCalculatorja, je že preverjeno, kateri mikrokontroler je nameščen
v razvojnem sistemu in vsi parametri so že nastavljeni
tako, kot je treba. V primeru na sliki 13 vidimo, da se bo v
Flash pomnilnik mikrokontrolerja vpisal program Primjer1
(poglejte okna Flash in Memory), to pa je prav tisti program, ki sem ga malo prej napisal in prevedel. Ravno tako
je že izbran ukaz Write z opcijo Verify no, preden pa kliknete
na gumb Execute, vsekakor prej preverite, če je okence
slowsck obkljukano. Če slučajno ni, ga obkljukajte ročno brez tega namreč programiranje mikrokontrolerja ne bo
uspešno! Tako je vsaj bilo na vseh računalnikih na katerih
sam poskusil delati z mkAVRCalculatorjem.
www.svet-el.si

Slika 12: MkAVRCalculator lahko zaženemo iz Bascom-AVR.

Slika 13: Ko boste kliknili na gumb za programiranje v Bascomu, se bo
odprl program mkAVRCalculator.
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MikroPin, razvojni sistem za 10 € (2)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

V preteklih številkah revije smo predstavili dva malčka iz naše ponudbe za programiranje AVR mikrokontrolerjev: MikroPin (SE 197) in njemu ustrezen programator MikroB (SE 198), sedaj pa je napočil čas, da pokažemo,
kaj vse lahko z njima počnemo!
V osnovni (in najcenejši) izvedbi je MikroPin v prvi vrsti
namenjen začetnikom, ki šele kukajo v svet mikrokontrolerjev, da lahko to dosežejo z manjšim denarnim vložkom
v opremo. Razen nadzora vhodov in izhodov, bo uporabnik začetnik lahko preizkusil tudi naprednejše tehnike programiranja, kot so na primer delo s časovniki (timerji) in
prekinitvami. Z dodajanjem posameznih komponent MikroPin nadgrajujemo v bolj zapleten razvojni sistem (imenovali smo ga MikroPin+), ki ima poleg poučne lahko tudi
praktično uporabno vrednost. Če mu na primer dodamo
kvarc-kristal in alfanumerični prikazovalnik, se bo MikroPin spremenil v digitalno uro, z dodajanjem zmogljivega
L272M operacijskega ojačevalnika in napetostnega stabilizatorja pa postane avtonomni robotski krmilnik, ki
lahko upravlja delovanje dveh DC motorjev. Še veliko več
možnosti pa dobimo, če na MikroPin priključimo katerega
od modulov iz naše standardne ponudbe...
V tem nadaljevanju bomo predstavili nekaj programov za
MikroPin, ki imajo različne stopnje
zahtevnosti in ki bodo lepo ilustrirali uporabo osnovnih virov mikrokontrolerja: njegovih vhodno/
izhodnih priključkov. Mimogrede
bomo natančno spoznali še načine
priključitve tipk in LED diod pri
MikroPin razvojni ploščici in njihovo uporabo. Pričakujemo, da bralec
že pozna osnovno arhitekturo AVR
mikrokontrolerjev in osnove programiranja s programskim jezikom
Bascom-AVR.

rabo jih moramo v Bascomu definirati kot izhode:
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Output

'PD5 je izhod
'PD6 je izhod

S stanjem izhodnega priključka in s tem tudi s stanjem
priključene LED diode upravljamo s postavljanjem ustr-

Izhodni priključki
Pri razvojni ploščici MikroPin, se
priključki mikrokontrolerja ATtiny2313 večinoma uporabljajo kot
izhodni priključki. Na poenostavljeni shemi MikroPin-a na sliki 11
so izhodni priključki PD5 in PD6 ter
vsi priključki vrat B. Pred prvo upo-

MIKROPIN
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Slika 11: Poenostavljena shema MikroPin-a, ki ilustrira opise programov od MikroPin_1.bas do
MikroPin_5a.bas
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eznega priključka registra PORTD v stanje „1“ ali „0“. LED
dioda D9 je priključena tako, da sveti pri logičnem stanju
„1“, pri logičnem stanju „0“ pa je ugasnjena. Del programa, ki upravlja z rdečim delom LED diode D9 bi bil lahko
podoben ali enak temu:
Portd.5 = 1
Wait 8
Portd.5 = 0

'prižgi rdečo
'naj sveti 8s
'ugasni rdečo

Popolnoma enako upravljamo z zelenim delom LED diode
D9, le da je v tem primeru krmilni priključek Portd.6.
Primer programa MikroPin_1.bas je napisan kot ilustracija
upravljanja z izhodnimi priključki. V programu za simulacijo delovanja semaforja uporabimo kar dvojno LED diodo
D9. Zaporedje prižiganja signalnih luči na semaforju je
prikazan na sliki 12. Rumeno luč na semaforju dobimo, če
istočasno prižgemo rdečo in zeleno diodo v D9. Le enega
primera ne moremo prikazati z „eno-diodnim“ semaforjem: koraka b), v katerem istočasno svetita rdeča in rumena luč, zato smo to fazo delovanja semaforja v programu
MikroPin_1.bas preskočili.
To je najbrž kar preveč enostaven program za kakšno
globoko analizo, vendar vseeno izstopa ena podrobnost.
Na začetku programa je napovedano, da mikrokontroler
deluje s taktom frekvence 1 MHz:

Slika 12: Zaporedje prižiganja luči na semaforju (MikroPin_1.bas)

LED diode D0-D7 so priključene drugače kot LED dioda
D9, zato se prižigajo s postavljanjem ustreznega krmilnega
bita v stanje „0“, ugašajo pa se z logičnim stanjem „1“. Če
pogledamo primer diode D0, bi bilo to videti takole:
Portb.0 = 0
Wait 1
Portb.0 = 1

'prižgi D0
'naj malo sveti
'ugasni D0

Seveda je pred tem treba priključek PB0 nastaviti, da deluje kot izhod. To lahko storimo na enak način, kot smo videli pri PD5 in PD6. Ker pa so pri MikroPin-u vsi priključki
vrat B izhodni (na vseh so priključene LED diode), je veliko

$crystal = 1000000
Vsi ATtiny2313 mikrokontrolerji, ki pridejo na tržišče, so že
tovarniško nastavljeni tako, da za procesorski takt uporabljajo interni RC oscilator frekvence 8 MHz, ta pa se potem
še deli z 8. Rezultat je takt frekvence 1 MHz. Navadno
želimo, da mikrokontroler deluje čim hitreje, vendar je pri
tako preprostih programih bolj pametno obdržati malce
počasnejši takt. Če pa bi želeli hitrejše delovanje mikrokontrolerja in način, s katerim lahko to dosežemo, pa bomo
pojasnili v enem od naslednjih primerov.

MikroB - AVR programator
Najcenejši AVR programator:
-namenjen za zaèetnike
-USB priklop
-možnost nadgradnje v
profesionalni programator

www.svet-el.si
26

SVET ELEKTRONIKE

B

Koda:
-5ELU0236,
13,00 EUR
-5ELU0241,
15,60 EUR
-5ELU0240,
30,00 EUR
Cene so z DDV

mikro

B
USB

mikro
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bolj elegantno, če z enim samim ukazom celotna vrata B
določimo kot izhodna:
Config Portb = Output
Na podoben način lahko z le enim ukazom postavimo vse
izhode v neko stanje, na primer
Portb = &B11111110
ukaz bo prižgal LED diodo D0, vse ostale pa bodo ugasnile.
Portb = &B10101010
Ukaz pa bo prižgal LED diode D6, D4, D2 in D0 vse ostale
ugasnil. Pri določanju stanja posameznih LED diod je tu
namesto decimalnega zapisa istega števila (170) uporabljen binarni zapis (&B10101010), saj ob uporabi takšnega
zapisa lažje spremljamo stanje vsakega posameznega
izhodnega priključka. Program MikroPin_2.bas pojasnjuje
uporabo LED diod D0-D7 s primerom „bežečih luči“.

Vhodni priključki
MikroPin uporablja tri priključke mikrokontrolerja ATtiny2313 kot vhode: PD2, PD3 in PD4. Nanje so priključene
tipke T2, T3 in T4. Da bi lahko prebrali stanje posamezne
tipke, moramo ustrezni priključek v programu določiti kot
vhod:
Config Pind.2 = Input
potem pa še vklopiti njegov notranji pull-up upor.
Portd.2 = 1
Pull-up upor je potreben pri branju tipk, sklopki in podobnih pasivnih elementov, ki nimajo lastnega vira napajanja,
oziroma sami ne morejo spreminjati logičnega stanja na
svojem izhodu v stanje „0“ ali „1“. Verjetno ste opazili, da
bi isti ukaz
Portd.2 = 1
postavil priključek PD2 v stanje „1“, če bi bil ta nastavljen kot izhod. Če pa ta ukaz uporabimo na vhodnem
priključku, bo njegov učinek drugačen: vklopili bomo
notranji pull-up upor. Ko je to urejeno, bo program lahko
prepoznal, ali je tipka T2 pritisnjena ali ne. Če želimo brati
tudi stanje tipke T3, moramo isti postopek uporabiti tudi
pri tem priključku, PD3:
Config Pind.3 = Input
Portd.3 = 1
Če je tipka, ki je povezana na katerega od vhodnih
priključkov pritisnjena ali ne, bomo ugotovili s preverjanjem logičnega stanja tega priključka. Pri tem bo logična
„1“ ustrezala stanju „odprto“ (ker pull-up upor dovaja

07/08_2012

na priključek + 5 V), logična „0“ pa bo ustrezalo stanju
„pritisnjeno“ (ker tipka naredi kratek stik in se napetost na
priključku „sesede“ na 0 V). Logično stanje lahko najhitreje
preberemo z ukazom If:
If Pind.2 = 0 Then
...
'to izvajaj,
...
'če je T2 pritisnjena
Endif
If Pind.3 = 1 Then
...
'to izvajaj,
...
'če T3 ni pritisnjena
Endif
Odvisno od tega, kaj je potrebno postoriti, ko ugotovimo stanje določenega vhoda, bo za branje nekaterih
priključkov bolj primerna uporaba katere od pogojnih
zank. Primer programa MikroPin_3.bas je napisan kao
ilustracija uporabe While-Wend zanke za branje stanja tipk
T2 in T3. Program najprej prižge LED diodo D0 in potem
čaka pritisk tipke T2 ali T3. Dokler je pritisnjena tipka T2,
bo to ustrezalo pogoju While Pind.2 = 0 in luč bo znotraj
niza LED diod D0-D7 potovala levo:
Do
While Pind.2 = 0
'rotiraj levo
Rotate Portb , Left
Waitms 500
Wend
'dokler je
'pritisnjena T2
Takoj, ko tipko T2 spustimo, se bo luč zaustavila. Podobno
se bo program odzival na pritisnjeno tipko T3, saj bo to
ustrezalo pogoju While Pind.3 = 0 in luč bo znotraj niza
LED diod D0-D7 potovala desno:
While Pind.3 = 0
'rotiraj desno
Rotate Portb , Right
Waitms 500
Wend
'dokler je
'pritisnjena T3
Loop
Zanko While-Wend je najbolje uporabiti v primerih, ko

SVET ELEKTRONIKE

27

SAMOGRADNJE
mora program nekaj narediti le takrat, ko je nek vhodni
priključek v določenem stanju. V našem primeru je to
takrat, ko je katera izmed pripadajočih tipk pritisnjena.
Prazno zanko lahko uporabimo za zaustavitev izvajanja
programa, dokler se ne zgodi pričakovani dogodek, na
primer dokler nekdo ne pritisne tipke T2:

razklenjen in ponovno sklenjen (oziroma zazna spuščeno in
ponovno pritisnjeno tipko).
Zastavljeno nalogo s pomočjo ukaza Debounce rešimo takole:
Do

While Pind.2 = 1
Wend

'čakaj dokler
'ni pritisnjena T2

Debounce Pind.2 , 0 , Levo , Sub
Debounce Pind.3 , 0 , Desno , Sub
Loop

Podobno lahko uporabimo tudi Do-Loop Until zanko.
End
Do
Loop Until Pind.2 = 0

'čekaj dokler se
'ne pritisne T2

Bodite pozorni na to, da sta logična pogoja pri While_
Wend in Do-Loop Until ravno obratna!
Zdaj pa si oglejmo drugačen primer, pri katerem premikamo luč v nizu LED diod D0-D7 samo za eno mesto levo
ali desno in to v trenutku, ko je pritisnjena tipka T2 oziroma T3. Če je v programu potrebno registrirati trenutek, ko
je pritisnjena ali spuščena neka tipka ali odprt/zaprt nek
mehanični kontakt, ne moremo uporabiti „običajnih“ IfEnd If niti While-Wend ukazov in podobnih zank: mehanski kontakti lahko namreč „odskakujejo“ pri spremembi
stanja, zato lahko en preklop mikrokontroler zazna kot
dva ali še več preklopov. V našem primeru bi luč preskočila
nekaj mest naprej.
Zato za branje mehanskih kontaktov v Bascomu praviloma
uporabljamo ukaz Debounce. Poleg tega, da ima vgrajen
algoritem, s katerim zanesljivo ugotovi, ali je sprememba
logičnega stanja na vhodnem priključku rezultat pravkar
sklenjenega kontakta ali le posledica prehodnega pojava
„odskakovanja“ preden je kontakt zanesljivo sklenjen ali
razklenjen. Debounce ima vgrajeno logiko, s katero zagotavlja, da se predvidena rutina pri vsakem vklopu stikala
izvede le enkrat: Debounce ukaz ne bo začel s ponovnim izvajanjem ustrezne rutine dokler ne preveri, da je bil kontakt

Levo:
Rotate Portb , Left
Return
Desno:
Rotate Portb , Right
Return
Za rutino, ki naj nekaj opravi, ko se zgodi sprememba
stanja na vhodnem priključku, napišemo poseben podprogram. V našem primeru opazujemo stanje na dveh vhodnih
priključkih, zato sta potrebna dva podprograma, „Levo“
in „Desno“. Vsak izmed njiju je povezan z enim Debounce
ukazom. Podprograma sta preprosta in vsebujeta le ukaz
Rotate, ki premika luč v levo ali desno. V programu vidimo,
da prvi Debounce ukaz prebere stanje vhodnega priključka
PD2 in preverja, če je v vmesnem času postalo „0“, ko pa se
to dogodi, pokliče podprogram Levo. Na enak način drugi
Debounce preverja PD3 in takoj ko ta postane „0“, skoči v
izvajanje podprograma Desno.
Za ilustracijo uporabe ukaza Debounce sem napisal primer
programa MikroPin_4.bas. Če ga boste izvajali na MikroPinu, boste lahko ugotovili, da deluje skoraj popolno in da so
napake pri branju tipk zelo, zelo redke! Res pa je, da je v zvezi
z ukazom Debounce nastopajo tudi določene težave: če
želimo, da bi deluje elegantno in zanesljivo, se mora izvesti

MikroPin - razvojno orodje
Najcenejše razvojno orodje:
-namenjeno za zaèetnike
-preprosta izvedba
-preprosta sestava
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vsaj dvajsetkrat v sekundi. Poskusite spremeniti primer MikroPin_4.bas tako, da pred ukazom Loop vpišete še Wait 1.
S tem podaljšate izvajanje Do-Loop zanke na eno sekundo:
Debounce ukaz se sedaj ne bo izvajal dovolj pogosto, zato
bo pritisk na tipko zaznal z zakasnitvijo ali pa ga sploh ne bo
zaznal, če je bila tipka prehitro spuščena.
No, včasih se je težko izogniti daljšim programskim zankam,
zato bo tudi glavna Do-Loop zanka trajala več kot priporočenih
50 ms. Recimo, da bi moral program poleg premikanja luči
levo in desno s pritiskanjem na tipki T2 in T3 zraven še skrbeti
za enakomerno utripanje LED diode D9. V ta namen bomo
najprej PD5 nastavili kot izhodni priključek, za samo utripanje
pa v Do-loop zanko vpisali dva nova ukaza:

prekinitveno rutino (podprogram) „Int0_sub“. Podobno
določimo tudi ime prekinitvene rutine „Int1_sub“ za spremembo stanja na priključku PD3 (=INT1):
On Int1 Int1_sub
Config Int1 = Change
Enable Int1
Če želimo, da bo vse skupaj delovalo tako, kot smo opisali,
moramo omogočiti še prekinitve na splošno:
Enable Interrupts
Po tej inicializaciji program vstopi v glavno Do-Loop zanko,
v kateri sta sedaj ostala le še ukaza za utripanje:

Config Pind.5 = Output
Do
Do
Debounce Pind.2 , 0 , Levo , Sub
Debounce Pind.3 , 0 , Desno , Sub
Portd.5 = Not Portd.5
Waitms 500
Loop
Prvi ukaz, Portd.5 = Not Portd.5 ob vsakem prehodu
zanke zamenja stanje na izhodnem priključku PD5, s čimer
izmenično prižigamo in ugašamo D9. Če želimo, da te
spremembe postanejo vidne, moramo malo upočasniti
izvajanje programa, kar naredimo z Waitms 500. Če program MikroPin_4.bas spremenimo na opisan način, bo
D9 utripala rdeče enkrat na sekundo. Kot pa smo že prej
omenili, bo zakasnitev izvajanja slabo vplivala na delovanje
Debounce ukazov tako, da bo premikanje luči bolj ali manj
zamujalo za dejanskimi pritiski na tipki T2 in T3 in program ne bo več deloval tako natančno kot prej.
Vendar se tudi temu lahko izognemo, če uporabljamo
prekinitve. Za uporabo prekinitev pa je potrebno globje
poznavanje arhitekture in načina delovanja mikrokontrolerja, poleg tega pa zelo dobro poznavanje programskega
jezika Bascom-AVR. Vse to bomo ilustrirali s primerom
MikroPin_5.bas, v katerem branje stanja tipk T2 in T3
(oziroma vhodov na katere sta priključena) ne dogaja več
na programskem, ampak na strojnem nivoju.
Mikrokontroler lahko samostojno „ugotovi“, v katerem trenutku je prišlo do spremembe stanja na vhodnih
priključkih PD2 in PD3 in če so prekinitve omogočene,
skočiti v izvajane ustrezne prekinitvene rutine za INT0 in
INT1. Programski del, s katerim določamo, kaj je potrebno
storiti v primeru spremembe stanja na priključku PD2 je
zapisan v uvodnem delu programa in je videti takole:
On Int0 Int0_sub
Config Int0 = Change
Enable Int0
S temi ukazi zagotovimo, da mikrokontroler v trenutku, ko
pride na vhodu PD2 (=INT0) do spremembe, prekine izvajanje glavnega programa in takoj začne izvajati ustrezno
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Portd.5 = Not Portd.5
Waitms 500
Loop
Ukazi, s katerimi smo preverjali stanje izhodnih priključkov,
zdaj niso več potrebni, ker mikrokontroler to sedaj izvaja „v
ozadju“. Poglejmo sedaj kaj se bo sedaj zgodilo v trenutku
ko bomo pritisnili tipko T2. Mikrokontroler bo zaznal ta
dogodek, do konca izvedel ukaz, ki ga trenutno izvaja, si
zapomnil naslov naslednjega ukaza, ki naj bi ga izvedel in
skočil na prekinitveno rutino „Int0_sub“. V njej je tudi Debounce ukaz, ki ga seveda še vedno potrebujemo, da se
znebimo prehodnega pojava „odskakovanja“ kontaktov
tipk:
Int0_sub:
Debounce Pind.2 , 0 , Levo , Sub
Return
Debounce bo tako kot prej preveril, če gre za „resnični“
pritisk na tipko in v tem primeru skočil na podprogram za
pomik luči proti levi:
Levo:
Rotate Portb , Left
Return
Če je prekinitev povzročil pojav odskakovanja tipke, Debounce ne bo reagiral. V obeh primerih ukaz Return na
koncu prekinitvene rutine povzroči skok na prej shranjen
naslov v programu, kjer se nahaja ukaz, ki naj bi se izvedel,
če ne bi vmes prišlo do prekinitve.
Popolnoma enako obravnavamo tudi prekinitev INT1, ki
ga povzroči pritisk na tipko T3:
Int1_sub:
Debounce Pind.3 , 0 , Desno , Sub
Return
Desno:
Rotate Portb , Right
Return
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Kako je vse to združeno v programu, lahko preverite v primeru MikroPin_5.bas. Če ga prenesete v mikrokontroler na
MikroPin-u, bo utripanje diode D9 neodvisno od pritiskov
na tipki T2 in T3, premikanje luči pa bo sočasno s pritiskom
na ti dve tipki. Ali vam deluje vse tako, kot smo opisali?
Zdaj pa moramo pojasniti še nekaj podrobnosti. Ko pride do
prekinitve, bo mikrokontroler vedno najprej dokončal ukaz,
ki ga trenutno izvaja in šele potem začel z obravnavanjem
prekinitve. Kaj pa se zgodi, če se ta ukaz izvaja dalj časa, na
primer kot Waitms 500 v našem primeru? Mikrokontroler
ne izvaja Bascomovih ukazov neposredno, ampak jih Bascom prevajalnik prevede v strojni jezik, ki ga mikrokontroler
razume. Odvisno od tega, kako zapleten je Bascom ukaz, ga
prevajalnik prevede v zaporedje nekaj ukazov pa vse do nekaj
sto ukazov v strojnem jeziku, vsak pa traja komaj kakšno
mikrosekundo ali celo le delček mikrosekunde (odvisno od
takta, s katerim deluje). Ukaz Waitms se prav tako prevede
v večkratno programsko zanko, ki se izvede tolikokrat, kolikor je potrebno za želeno zakasnitev. Prekinitev bo ustavila izvajanje programa prav na tem (strojnem) nivoju, zato
bo zakasnitev med dogodkom, ki je povzročil prekinitev in
začetkom izvajanja prekinitvene rutine trajala komaj kakšno
mikrosekundo, največkrat pa še manj.
Morda se bo komu zazdelo, da smo z uvedbo prekinitev v
programu tega brez potrebe močno zapletli. Program je res
manj razumljiv in je videti nekako „raztrgan“. Imamo glavno
Do-Loop zanko, znotraj te pa se nahajajo ukazi za utripanje,
imamo prekinitveno rutino, v kateri je ukaz Debounce, ki
potem pozove drug podprogram, v katerem je končno ukaz,
ki izvede tisto, kar smo želeli. Bi bilo lahko vse skupaj še bolj
enostavno? Če se malce poglobite v podrobnosti Config
INTx ukaza boste videli, da ima še kup drugih opcij in se na
primer lahko nastavi tako, da prekinitev povzroči padajoč
rob (falling edge) signala na vhodnem priključku. Za trenutek
morda pomislimo tudi na to, da bi bila to lahko idealna
rešitev za naš primer, ko moramo reagirati ravno v trenutku
pritiska na tipko. Vendar bi imeli brez ukaza Debounce iste

težave kot prej: program bi bil občutljiv za prehodne pojave
na kontaktu in prihajalo bi do „preskakovanja“ položaja pri
premikanju luči. Temu bi se lahko izognili tudi tako, da bi
ukaz Debounce simulirali z drugimi ukazi:
Int0_sub:
Waitms 25
If Pind.2=0 Then
Rotate Portb , Left
End If
Return
In kako deluje ta program? V prekinitveni rutini po preteku
25 ms preverjamo, če je tipka še vedno pritisnjena; če je
tako, premaknemo luč! Podobna je tudi logika ukaza Debounce. Prihranili smo ukaz Debounce in skok v podprogram „Levo“. Seveda bi tako napisano prekinitveno rutino
lahko imenovali „Levo“, s čimer bi bil program še bolj čitljiv.
V skladu s tem bi bilo potrebno spremeniti tudi On INT0,
kot je to narejeno v različici programa MikroPin_5a.bas.
Preverjanje po preteku 25 ms je prevzeto iz Debounce ukaza. Približno toliko časa bo trajala tudi prekinitvena rutina
„Int0_sub“ po vsakem pritisku na tipko, kar bo prav tako
vplivalo na podaljšanje trajanja trenutnega stanja LED
diode D9 (prižgana ali ugasnjena luč). V našem primeru
to morda niti ni tako zelo opazno, vendar nas pravila dobrega programiranja učijo, naj prekinitvene rutine trajajo
čim krajši čas. Zato sem se z zakasnitvijo 25 ms še malce
poigral: uporabil sem različne vrednosti od 1 do 25 ms in
pri vseh vrednostih je bilo branje tipk zanesljivo. Napake
pri zaznavanju pritiska na tipko sem opazil le v primeru, ko
Waitms ukaza v programu sploh ni bilo. Zaradi tega lahko
predlagam, da vrednost Waitms v našem primeru (brez
kakšnih opaznih posledic) spremenimo na 2-5 ms.
Opomba: vse programe, ki so v članku omenjeni, lahko
brezplačno snamete iz naše Download spletne strani.
www.svet-el.si

MiniPin II - razvojno orodje
Razvojno Orodje Vsebuje:
-USB napajanje
-veè tipk
-veè IO priklopov
-tudi kot programator
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MikroPin, razvojni sistem za 13 € (3)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

V nadaljevanju opisa zmogljivosti naših najmanjših razvojnih sistemov MikroPin in MikroPin+ se bomo tokrat
malo pozabavali s časovniki. Pojasnili bomo, kako ustvariti interval, ki traja točno določen čas in kako signal s točno določeno frekvenco. Postopki so ilustrirani z enostavnimi programi, ki za vizualizacijo uporabljajo
razpoložljive vire samih razvojnih sistemov. Mimogrede bomo spoznali še nekatere elegantne možnosti programiranja, ki nam jih ponuja Bascom-AVR.
Najprej povejmo besedo ali dve o
hitrosti in točnosti. V preteklem nadaljevanju smo omenili, da so ATtiny2313 in njemu sorodni mikrokontrolerji tovarniško nastavljeni tako, da
kot vir lastnega delovnega takta uporabljajo interni RC oscilator frekvence
8 MHz. Ta frekvenca se pred še deli
s faktorjem 8, kar ima za posledico
takt s frekvenco 1 MHz. Če bi želeli
pospešiti delovanje mikrokontrolerja,
moramo izbrati manjši faktor deljenja, kar lahko storimo tudi iz samega
programa z ukazom:
Config Clockdiv = 1
Trajanje Wait in drugih sorodnih ukazov, pa tudi „skritih“ rutin, ki morajo
trajati točno določen čas, mora biti
usklajeno z novo hitrostjo delovanja,
zato moramo obvezno popraviti tudi
$crystal ukaz. Ta bo sedaj takšen:
$crystal = 8000000
S tem smo za osemkrat povečali hitrost
delovanja mikrokontrolerja, vendar ne
tudi njegove točnosti - interni RC oscilator namreč ni ravno točen, zato lahko
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odstopanje od nazivne frekvence znaša
tudi do 10%. Če želimo večjo točnost,
moramo uporabiti s kvarčnim kristalom kontrolirani oscilator. Sestavljajo
ga elementi X1, C3 in C4, ki so v MikroPin+ že vgrajeni, v MikroPin pa jih
ih vgradimo tako, kot prikazuje shema
na sliki 13. Vsi programi, ki jih bomo
obravnavali v tej seriji, so prilagojeni
taktu mikrokontrolerja s frekvenco 8

MHz, zato smo tudi uporabili takšen
kristal. Če pa boste za vgradnjo X1
predvideli ustrezno podnožje (dva
kontakta iz „profi“ letvice ali iz „profi“
IC podnožja), boste po potrebi lahko menjali kristal in s tem delovno
frekvenco mikrokontrolerja.
Da bi mikrokontroler sploh prepoznal
in uporabljal kvarcni oscilator, mora-

RAČUNALNIŠKE NOVICE
bralcem revije
SVET ELEKTRONIKE
ponujajo POSEBNO PONUDBO!
12 številk revije
Računalniške novice
za samo 6,80 €!

Naročite lahko na
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ali 01 620 88 03,
kjer navedete geslo SVET ELEKTRONIKE *.
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Calculator (direktno ali iz Bascoma).
Ko poženete program mkAVR Calculator, odprite zavihek Fuse-simple in
nastavite opcije tako, kot so nastavljene na sliki 14 levo. Potem odprite
zavihek Program device, nastavite opcije tako, kot je prikazano na sliki 14
desno in kliknite na gumb Execute. Vse
najpomembnejše je na obeh slikah
označeno s puščicami.
To je potrebno narediti le enkrat: po
uspešno zaključenem postopku bo mikrokontroler preklopil na zunanji oscilator, ki je kontroliran s kvarčnim kristalom, dokler postopka ne bomo ponovili
s kakšnim drugačnim naborom opcij.
Če se nameravate malo poigravati s postavljanjem fuse bitov,
vas opozarjam, da bodite previdni: nekatere spremembe lahko
onemogočijo komunikacijo med
programatorjem in mikrokontrolerjem in mikrokontrolerja naenkrat
ne boste mogli več programirati!

Časovnik Timer1
Določanje časovnih intervalov
Slika 13: Poenostavljena shema MikroPin-a , ki prikazuje povezavo kvarčnega oscilatorja in
alfanumeričnega displeja.

mo nastaviti tako imenovane fuse bite,
varovalke. Tega ne moremo narediti iz
programa, ampak moramo uporabiti

programator. Slika 14 lepo ilustrira
postopek v primeru, če uporabljamo
MikroB skupaj s programom mkAVR

Prva uporaba časovnika, ki jo bomo
analizirali, je prikazana na sliki 15.
Vhod časovnika je povezan na enega
izmed izhodov iz delilnika frekvence
(trenutno priključenega) glavnega
oscilatorja (prescaler, pred-delilnik) in
šteje impulze na tem izhodu. Časovnik
Timer1 ima 16-bitni števčni register,

Slika 14: Programiranje fuse bitov mikrokontrolerja s programom mkAVR Calculator.
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eni sami vrstici, če bomo izbrisali vse
zadnje podčrtaje (znake „_“). V register OCR1A moramo seveda vpisati
ustrezno vrednost
Compare1a = 31249
in časovnik bo bit OCF1A postavljal
točno vsako sekundo. To lahko izkoristimo tako, da program ustavimo in
počakamo toliko časa, da se bit OCF1A postavi:
Slika 15: Časovnik Timer1 je nastavljen kot delitelj s spremenljivim faktorjem deljenja.

zato lahko šteje v razponu od 0 do
65.535. Ko doseže najvišjo mogočo
vrednost, se bo števec postavil na
»0« in štetje se bo spet nadaljevalo
od začetka. Takšen način delovanja
časovnika se imenuje normalni.
Za naše potrebe je primernejši CTC
(Clear Timer on Compare) način delovanja,
pri katerem časovnik šteje do vrednosti,
ki je vpisana v primerjalni (compare) register OCR1A (iz Bascoma ga vidimo
in naslavljamo kot COMPARE1A ). V
CTC načinu delovanja se bo vsaka nova
vrednost v števčnem registru primerjala
z vrednostjo, ki je vpisana v primerjalni
register. Ko bo ta vrednost dosežena, se
bo v naslednjem koraku štetja sprožil
reset števca, ki bo pobrisal števčni register časovnika in postavil OCF1A bit.
Koliko časa bo preteklo med dvema
postavljenima OCF1A bitoma je odvisno od frekvence pogonskega oscilatorja
fo, faktorja deljenja pred-delilnika n in

vrednosti v OCR1A registru, lahko pa ga
tudi izračunamo s pomočjo formule:

Če vanjo vstavimo vrednosti s slike 15,
bomo dobili točno eno sekundo dolg
časovni interval:

To lahko izkoristimo kot zelo kvalitetno zamenjavo za ukaz Wait 1. Najprej
bomo časovnik Timer1 nastavili za delovanje v CTC načinu:
Config Timer1 = Timer, _
Prescale = 256, _
Compare A = Disconnect,_
Clear Timer = 1
Ukaz za nastavitev lahko napišemo v

Bitwait Tifr.ocf1a , Set
OCF1A bit se nahaja v TIFR registru, zato smo ga naslovili kot TIFR.
OCF1A. Po uporabi moramo OCF1A
bit izbrisati, saj ga mikrokontroler ne
briše samodejno. Podobno kot biti
nekaterih drugih registrih, ga brišemo
z vpisom logične „1“ in ne ničle „0“,
kot bi morda pričakovali:
Tifr.ocf1a = 1
Ta postopek smo uporabili v programu MikroPin_6.bas, ki deluje kot dokaj
natančna digitalna ura - točnost te
ure je odvisna le od točnosti frekvence
kvarcnega oscilatorja. Za primerjavo
smo napisali tudi program MikroPin_6a.
bas, ki namesto časovnika za merjenje
časa uporablja Bascomov običajni Wait
1 ukaz. Opazili boste, da program, ki
uporablja ukaz Wait, opazno zaostaja.
Ukaz Wait ni absolutno točen, vendar
to ne more biti vzrok tako velike zakasnitve; problem je Do-Loop zanka, v
kateri imamo tudi ukaze za izračun in

MikroPin - razvojno orodje
Najcenejše razvojno orodje:
-namenjeno za zaèetnike
-preprosta izvedba
-preprosta sestava
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prikaz časa, zato se njihovo trajanje
prišteva k trajanju ukaza Wait 1:
Do
Wait 1
... ‚izračunaj sek,_
min, ure
... ‚prikaži čas
Loop
Vsako izvajanje Do-Loop zanke torej traja
malo več kot eno sekundo, zato bo ura
zaostajala. Če pa za določanje časovnega
intervala uporabimo časovnik, ta šteje
tudi med izvajanjem programa, zato se
čas izvajanja ukazov za izračun in prikaz
časa ne prišteva času (intervalu), ki ga je
časovnik izmeril:
Do
Bitwait Tifr.ocf1a, Set
Tifr.ocf1a = 1
... ‚izračunaj sek,_
min, ure
... ‚prikaži čas
Loop
Sedaj vsak prehod skozi Do-Loop zanko
traja točno eno sekundo. V obeh programih je tudi zanimiv način izpisa.
Želeli smo dobiti izpis v takšni obliki:
HH:MM:SS
Težava je v tem, da so lahko ure,
minute in sekunde zapisane eno ali
dvoštevilčno, zato je tudi izpis z ukazom Lcd spremenljive dolžine. Da bi
imel izpis časa vedno enako obliko in
dolžino, moramo pred izpisom vsake
od teh veličin preveriti za kakšno vrednost gre in potem narediti naslednje:
» če so ure enoštevilčne, je treba pred
številko izpisati prazen prostor,

» če so minute enoštevilčne, je treba
pred številko izpisati ničlo,
» če so sekunde enoštevilčne, je treba
pred številko izpisati ničlo,
» vse dvoštevilčne vrednosti izpisujemo bez dodatnih znakov.

da bo deloval kot signal generator s
širokim razponom frekvenc:
Config Timer1 = Timer,_
Prescale = 64,_
Compare A = Toggle,_
Clear Timer = 1

Težavo bomo programsko rešili takole:
Izpis:
Home U
If Ure<10 Then Lcd“ “
Lcd Ure ; “:”
If Minute<10 Then Lcd“0”
Lcd Minute ; “:”
If Sekunde<10 Then Lcd“0”
Lcd Sekunde
Return
Nov izpis bo prav tak, kot bi bil prikazan na „pravi“ uri:
0:00:00
9:05:05
23:59:59
Program za uro zavzame manj kot 1
kB programskega pomnilnika, zato
vam bo ostalo dovolj prostora za nadgradnje. Lahko na primer dodate
nastavljanje ure s pomočjo tipk T2,
T3 in T4 ali celo alarmno funkcijo.
Poskusite! Če imate dobro zamisel, a
ne veste, kako bi jo programsko izvedli, se obrnite na uredništvo revije, radi
vam bomo pomagali!

Časovnik Timer1

Tako nastavljen časovnik Timer1 je
sedaj povezan tako, kot to prikazuje
shema na sliki 16. S spremembo faktorja v Prescale parametru lahko med
petimi izhodi na pred-delilniku izberemo kateregakoli. Čeprav se le neznatno razlikuje od sheme, ki jo vidimo na
sliki 15, je način delovanja spremenjen
v več podrobnostih:
» časovnik tudi tu šteje impulze
glavnega oscilatorja, ki so tudi že
deljeni z nekim ustreznim faktorjem in jih primerja z vrednostjo, ki
je zapisana v OCR1A registru,
» ko doseže vrednost , ki je zapisana
v OCR1A registru, se z naslednjim
korakom števec resetira, stanje
bita OCF1A pa komplementira
(spremeni vrednost),
» logično stanje OCF1A bita se prenese na OC1A priključek (pin 15).
Na OC1A priključku tako nastane
pravokotni signal, katerega frekvenca
se lahko izračuna po formuli:

Oznake fo, n in OCR1A imaju enak

Generiranje signalov različnih pomen kot prej. Pri fo = 8 MHz je formula še enostavnejša:
frekvenc
Z majhno spremembo nastavitvenega
ukaza bomo časovnik nastavili tako,

Slika 16: Časovnik Timer1 je nastavljen kot generator signala.
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Z izbiro primernih vrednosti za n in
OCR1A dosežemo izhodne frekvence v
širokem razponu od 0,1 Hz do 4 MHz.
Frekvence so zelo točne (kolikor je točna
frekvenca kvarčnega oscilatorja), vendar
ni mogoče doseči katerekoli frekvence.
Korak je večji pri visokih frekvencah,
kjer lahko realiziramo 4, 2 in 1 MHz,
vendar ne tudi 3 ali 1,5 MHz. Pri nižjih
frekvencah ločljivost koraka postaja vse
bolj fina in 30 Hz lahko na primer generiramo z zelo visoko točnostjo (29,9994
ali 30,0012 Hz). Poudariti moram, da se
generiranje frekvence odvija na strojnem
nivoju, brez kakršnegakoli vpliva na izvajanje programa.
Za ilustracijo opisanega postopka sem
napisal program MikroPin_7.bas. Program uporablja MikroPin v vezavi, ki jo
vidimo na sliki 13 in generira frekvence
s korakom 1-2-4-8 v razponu od 1 Hz
do 4 MHz. Ta razpon je razdeljen na tri
obsege, v katerih so uporabljeni različni
faktorji pred-deljenja (1, 8 ali 64). Z
izbiro večjih faktorjev pred-deljenja in
z manjšimi spremembami programa
je mogoče doseči še nižje izhodne
frekvence, če bi bilo to potrebno.
Začetna nastavljena frekvenca je 1 kHz,
s tipkama T2 in T3 pa se premikamo na
naslednjo frekvenco v nizu (proti nižjim
ali proti višjim frekvencam). Izbrana
frekvenca se izpiše na alfanumeričnem
prikazovalniku, generirani pravokotni
signal pa dobimo na priključku 6 konektorja PB ali z „leve“ iglice kratkostičnika
J2 (poglejte sliki 16 in17).

Časovnik Timer1
Generiranje glasbenih tonov
V razvojnem sistemu MikroPin je
priključek 15 mikrokontrolerja prek

kratkostičnika J2 povezan s piezzo
zvočnikom X2 (slika 17). Če premostite
J2 s kratkostičnikom, boste nekatere
frekvence, ki jih generiramo s programom MikroPin_7.bas, lahko tudi slišali!
Piezzo zvočnik lahko predvaja zvok iz
slišnega pasu frekvenc od 100 Hz do 4
kHz, zakaj ga ne bi naučili igrati?
Popis tonov in pripadajočih frekvenc
je prikazan v tabeli 1. Zajete so tri
oktave z razponom frekvenc od 260
Hz do 2 kHz. Ta razpon lahko generiramo samo s spremembo vrednosti v
OCR1A registru in s pred-delilnikom
nastavljenim v položaj „1“:
Config Timer1 = Timer,_
Prescale = 1,_
Compare A = Toggle,_
Clear Timer = 1
Tabela 1 istočasno prikazuje tudi vrednosti, ki jih je potrebno vpisati u OCR1A
(Compare1A), da dobimo ton določene
frekvence. Res je sicer, da ni mogoče
generirati točno določene frekvence,
vendar so odstopanja manjša od 0,01%,
kar je več kot dovolj za kvaliteto zvoka, ki
jo zmore piezzo zvočnik!
Vsako melodijo sestavlja zaporedje
nekih tonov, ki trajajo določen čas.
Če želimo na izhodu mikrokontrolerja
dobiti nek ton, mu moramo v OCR1A
register vpisati vrednost, ki jo najdemo
v Tabeli1, pognati časovnik in ga po
nekem določenem času ustaviti. Ton
C4 dolžine 1/8 bi dobili takole:
Compare1a = 15288
Start Timer1
Waitms 250
Stop Timer1

Na podoben način bi lahko ton za
tonom odigrali vsako melodijo. No,
imamo tudi manjšo težavico: prejšnji
primer je zelo „nečitljiv“, zato moramo
najti način, kako narediti program čim
bolj enostaven in čitljiv. Najprej bi bilo
dobro najti način, kako priti do not
različnih melodij, ki bi bile zapisane
na čim bolj dostopen način, da bi jih
lahko na čim lažji način pretvorili v
takšno obliko, ki bi bila primerna za
vpis v Bascom-AVR program. Rešitev
so takoimenovani »ringtoni«! Ringtone mnogih melodij lahko najdete
na različnih internetnih straneh, na
primer na naslovu: http://www.freefonefun.co.uk/ff/siemens/Ringtones.
htm.
Na sliki 18 zgoraj vidimo, da je potrebno izbrati kategorijo, v kateri se iskana
pesem nahaja. Če na primer kliknemo
na črko „B“, bomo dobili popis pesmi
tistih izvajalcev, katerih ime se začne
na to črko (slika 18 spodaj). Kot primer sem izbral pesem Beatlov Ob-la-di
Ob-la-da (na sliki 18 ni prikazana).
„Note“ te pesmi so zapisane v takšni
obliki:
Beatles: Ob-la-di Ob-la-da
Ais2(1/16) D3(1/16)
F3(1/8) Ais2(1/16)
D3(1/16) F3(1/8)
Ais2(1/16) D3(1/16)
F3(1/8) P(1/16) P(1/16)
Ais3(1/8) F3(1/8)
Dis3(1/16) D3(1/16)
Dis3(1/16) D3(1/16)
C3(1/8) Ais2(1/8)
„Ais2“, „D3“, „F3“ …, so toni iz Tabele
1, vrednosti v oklepajih pa pomenijo
trajanje posameznega tona. Naletimo

Slika 17: Časovnik Timer1 je nastavljen kot generator signala in lahko tudi zaigra.
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na dolžine trajanja not, ki so opisane v
Tabeli 2. Pojasniti moramo še „noto“
P(1/16). Črka „P“ označuje pavzo in
dokler traja, mikrokontroler ne generira nobenega tona; v našem primeru
bi pavza trajala 125 ms.
Kako pa bi „note“ neke pesmi (ringtona) pretočili v Bascom program?
Preizkusil sem kar nekaj postopkov in
se nazadnje odločil za tega, ki se mi
je zdel najbolj enostaven. Na začetku
programa definiramo vrsto konstant
z imeni, ki so enaka imenom tonov v
nizih ringtonov, vrednost teh konstant
pa je vrednost, ki jo je potrebno vpisati v OCR1A register, da bo mikrokontroler generiral ton s tem imenom:
C1 Alias 15288
C2 Alias 7644
C3 Alias 3821

„Igraj“ je podprogram, ki ga Bascom
prepozna kot bi bil to njegov lasten ukaz. „Vgradimo“ ga takole: Na
začetku programa deklariramo (najavimo), da bomo v programu uporabljali tudi podprogram „Igraj“:

ton
C
C /D
D
D /E
E
F
F /G
G
G /A
A
A /B
B
C
C /D
D
D /E
E
F
F /G
G
G /A
A
A /B
B
C
C /D
D
D /E
E
F
F /G
G
G /A
A
A /B
B
4
#

4

b

4

4

4

b

4

4

4
#

b

4

4

4

Podobno bomo naredili tudi s trajanjem teh tonov; vrednosti konstant
so enake parametru Waitms ukaza, s
katerim bomo dosegli želeno dolžino
trajanja tona:

#

#

b

4

4

b

4

4

5

5

b

5

5
#

5

b

5

5

5
#

Glede na to, da Bascom-AVR ne dovoli uporabe imen z določenimi znaki,
kot so na primer „1/1“, „1/2“ ..., jih
moramo spremeniti v „1_1“, „1_2“ ,...
in tako naprej.

4

4

#

1_1 Alias 2000
1_2 Alias 1000
1_4 Alias 500
...

b

5

5

5
#

5

b

5

5
#

5

b

5

5

Melodijo vpisujemo v Bascom program takole:

6
#

6

b

6

6

Do
‘Beatles:Ob-la-di Ob-la-da
Igraj Ais2 , 1_16
‘Ais2(1/16)
Igraj D3 , 1_16
‘D3(1/16)
Igraj F3 , 1_8
‘F3(1/8)
Igraj Ais3 , 1_16
‘Ais2(1/16)
...
...

62

SVET ELEKTRONIKE

Predvideno je, da pri pozivu tega podprograma dodamo tudi dva parametra tipa Word, „Ton“ in „Trajanje“.
Sam podprogram napišemo na koncu
programa, za ukazom End:

Declare Sub Igraj,_

#

Cis1 Alias 14430
Cis2 Alias 7214
Cis3 Alias 3607
...

(byval Ton As Word ,_
Byval Trajanje As Word)

Igraj C3 , 1_8
‘C3(1/8)
Igraj Ais2 , 1_8
‘Ais2(1/8)
Wait 2
Loop

#

6

b

6

6

6
#

b

6

6

6
#

6

b

6

6
#

6

6

b

6

Sub Igraj(ton As Word ,_
Trajanje As Word)
Compare1a = Ton
If Ton > 0 Then,_
Start Timer1
Waitms Trajanje

frekvenca
[Hz]

naziv tona v
programu

Compare1A
(=OCR1A)

261,63
277,18
293,66
311,13
329,63
349,23
369,99
392,00
415,30
440,00
466,16
493,88
523,25
554,37
587,33
622,25
659,26
698,46
739,99
783,99
830,61
880,00
932,33
987,77
1046,50
1108,73
1174,66
1244,51
1318,51
1396,91
1479,98
1567,98
1661,22
1760,00
1864,66
1975,53

C1
Cis1
D1
Dis1
E1
F1
Fis1
G1
Gis1
A1
Ais1
B1
C2
Cis2
D2
Dis2
E2
F2
Fis2
G2
Gis2
A2
Ais2
B2
C3
Cis3
D3
Dis3
E3
F3
Fis3
G3
Gis3
A3
Ais3
B3

15288
14430
13620
12855
12134
11453
10810
10203
9631
9090
8580
8098
7644
7214
6809
6427
6066
5726
5404
5101
4815
4544
4289
4049
3821
3607
3404
3213
3033
2862
2702
2550
2407
2272
2144
2024

Tabela 1: Toni, ki jih lahko generiramo s programom MikroPin_8.bas
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oznaka

trajanje

oznaka v
programu

Waitms
konstanta

1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

2s
1s
500 ms
250 ms
125 ms
62,5 ms

1_1
1_2
1_4
1_8
1_16
1_32

2000
1000
500
250
125
62

Tabela 2: Trajanja tonov

Stop Timer1
End Sub
Tako definirani podprogram lahko iz
programa kličemo na dva načina; z
ukazom Call:

in program je pripravljen za „igranje“ novega tona. Start Timer1 ukaz je
napisan znotraj If ukaza, da lahko z
istim podprogramom „igramo“ tudi
pavze. Konstanta „P“ ima vrednost 0:
P Alias 0

Call Igraj (parameter1,_
parameter2)

in če podprogram „Igraj“ pokličemo s
parametrom P,

ali pa tudi brez njega:

Config Clockdiv = 2
Če boste ta ukaz napisali pred nizom,
s katerim igrate melodijo, se bo ta
odigrala dvakrat počasneje, res pa
je, da boste obenem vse tone znižali
za eno oktavo, kar pa ni nujno slabo! „Ob-la-di Ob-la-da“ na primer
veliko bolje zveni v tej upočasnjeni in
„spuščeni“ izvedbi, poskusite sami!
Če imate v programu definiranih več
melodij, lahko pred vsako vpišete ustrezen Clockdiv ukaz. Ko se posamezna
melodija konča, morate obvezno vrniti Clockdiv na 1, ker to vpliva na hitrost
delovanja mikrokontrolerja. Če tega
ne boste storili, se bo program izvajal počasneje, kar bo zelo opazno po
tem, da se bodo vsi Wait ukazi znatno
podaljšali. To je zlasti pomembno v
primerih, ko vaš program poleg igranja izvaja še kakšna bolj pomembna
opravila.

Igraj P , 1_16
Igraj parameter1,_
parameter2
Drugi način zelo spominja na način,
kako so zapisani originalni Bascom
ukazi, zato bomo uporabljali kar ta
zapis. No, takole pa to deluje v našem
primeru! Ko napišemo ukaz:
Igraj C3 , 1_8
bo Bascom med prevajanjem programa poiskal definirani konstanti „C3“ in
„1_8“ in njune vrednosti (3821 in 250)
prenesel v podprogram kot prvi in drugi parameter. Prvi parameter je „Ton“,
ki se zapiše v register Compare1A:
Sub Igraj(ton As Word ,_
Trajanje As Word)
Compare1a = Ton
If Ton > 0 Then
Start Timer1
End If
Ko poženemo časovnik, bo mikrokontroler začel generirati signal s frekvenco 1046,57 Hz (= ton C3). Drugi parameter je „Trajanje“, ki določa, koliko
časa naj ton traja:
Waitms Trajanje
Stop Timer1
End Sub
Ko ta čas poteče, časovnik ustavimo

10_2012

bo vrednost parametra „Ton“ enaka
0. Zaradi tega podprogram sicer ne
bo pognal časovnika, bo pa zaustavil
izvajanje programa za
določen čas. Program bo
tako „odigral“ pavzo. Vse
to vam bo veliko bolj razumljivo, če si ogledate
program
MikroPin_8.
bas. Na enak način lahko
napišete program, ki zna
odigrati katerokoli rington zaporedje tonov ali
več takšnih zaporedij. V
programu lahko definirate
tudi več melodij in jih izbirate s tipkami T2, T3
in T4 – skratka, na razpolago imate res precej
možnosti!

Opomba: Vse programe, ki so v tem članku
omenjeni, lahko brezplačno dobite v
uredništvu revije Svet elektronike!
www.svet-el.si

Morda niste zadovoljni s
kvaliteto zvoka? Res je, tu
gre bolj za požvižgavanje,
vendar od piezzo zvočnika
niti ne morete pričakovati
kakšne visoke kvalitete,
melodijo pa najbrž že
lahko prepoznate, ali
ne!? Nekatere melodije se
zapisane kot ringtoni odigrajo prehitro (tempo je
prehiter). Čisto preprosto Slika 18: Ringtone mnogih pesmi lahko najdemo na internetjih je mogoče upočasniti z nem naslovu www.freefonefun.co.uk »http://www.freefoneukazom Config Clockdiv:
fun.co.uk/ff/siemens/Ringtones.htm«
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MikroPin, razvojni sistem za 13 € (4)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

Prejšnji mesec smo spoznali časovnik Timer1 in videli kako je z njim mogoče natančno določiti časovni interval,
oziroma oblikovati pravokotni signal določene frekvence. V prvem primeru smo stanje časovnika preverjali v
programu, v drugem primeru pa je enkrat nastavljen časovnik oblikoval pravokotni signal določene frekvence
neodvisno od programskega toka.
Tudi sicer so časovniki zelo zmogljiva
vezja, zato bi bila velika škoda, če ne bi
izkoristili priložnosti in spoznali še nekaterih njihovih možnosti. Mikrokontroler
ATtiny2313, ki ga uporabljamo v razvojnem sistemu MikroPin, ima vgrajen
še en časovnik, namreč Timer0. Oba
časovnika imata zelo podobne lastnosti,
glavna razlika med njima pa je ta, da je
časovnik Timer1 16-bitni (lahko šteje v
intervalu od 0 do 65535), časovnik Timer0 pa je 8-bitni (lahko šteje le v intervalu od 0 do 255). Skladno s tem so vsi
pripadajoči registri teh dveh časovnikov
16- oziroma 8-bitni.
Slika 19 prikazuje izhoda časovnikov
Timer0 (OC0A in OC0B) in Timer1 Prenovljena tiskanina za MikroPin: led, tipke, pini,...
(OC1A in OC1B) pri mikrokontrolerju
ATtiny2313. Na isti sliki je prikazana
tudi poenostavljena shema MikroPin-a, iz katere je raz- Rdeči segment LED diode D9 je priključen na pin PD5
vidno, kako smo te izhode uporabili. Če je kratkostičnik (OC0B) in z njegovo pomočjo lahko vizualiziramo efekte
J2 sklenjen, je OC1A povezan na piezo-zvočnik X2. Takšno pulzno-širinske modulacije. Tok skozi diodo je z uporom
vezavo smo uporabili že v prejšnjem članku za generiranje R15 omejen na okrog 6 mA in teče le takrat, kadar je
zvočnih signalov. OC0B časovnika Timer0 je povezan na priključek PD5 v stanju logične „enke“, torej takrat, ko je
rdeči segment dvobarvne LED diode D9, kar bomo lah- na njem napetost 5 V. Če se napetost na tem priključku v
ko uporabili za vizualni prikaz še enega izmed mogočih nekem ritmu spreminja, na primer takrat, ko so na njem imnačinov delovanja časovnika: pulzno-širinske modulaci- pulzi podobni tistim na sliki 20, se bo dioda D9 izmenično
je. Ostali izhodi pri MikroPinu niso uporabljeni na nek prižigala in ugašala. Če je frekvenca impulzov dovolj visoka,
poseben način. Ob tem lahko omenimo le še to, da so vsi oko tega utripanja ne more več zaznati in utripanje se bo
priključki PB vrat prav tako dostopni na PB konektorju, zlilo v enakomerno rdečo svetlobo, katere jakost je premo
tako da lahko izhode OC0A, OC1A in OC1B po potrebi sorazmerna širini impulzov. Tako dobimo možnost, da na
uporabite tudi prek njega.
„digitalni način“ vplivamo na neko analogno veličino, kot
je jakost svetlobe:
» dokler impulzov ni (prva risba zgoraj), tok skozi diodo
Pulzno-širinska modulacija
ne teče in ta ne sveti,
Princip delovanja pulzno-širinske modulacije je prikazan » pri kratkih impulzih z dolgimi pavzami bo jakost svetna sliki 20. Impulzi na treh risbah na sredini imajo enako
lobe šibka (druga risba od zgoraj),
frekvenco (časovni interval T med naraščajočimi robovi » pri enako dolgih impulzih in pavzah bo jakost svetlobe
sosednih impulzov je konstanten), vendar se jim spremsrednja (tretja risba od zgoraj),
inja trajanje, oziroma „širina“ tc. Zgornja in spodnja slika » pri dolgih impulzih in kratkih pavzah bo jakost svetlobe
prikazujeta skrajna primera, ko je tc = 0 (impulza sploh
močnejša (četrta risba),
ni) in ko je tc = T (impulzi so se „združili“ v enosmerno » pri neprekinjeni napetosti (spodnja risba) bo dioda svenapetost. Višina rdečega stolpca na levem robu vsake risbe
tila s polno močjo.
prikazuje srednjo vrednost napetosti, ki jo povzroči posamezni niz impulzov: daljše je trajanje impulzov, večja bo Kako pulzno-širinsko modulacijo praktično dosežemo,
srednja vrednost. V skrajnih primerih bosta srednji vred- bomo spoznali v naslednjem primeru. Jakost svetnosti napetosti 0 in 5 V.
lobe rdečega segmenta LED diode D9 spreminjamo od
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Jakost = 15 - Jakost
Portd.5 = 0
Waitms Jakost
Na koncu moramo spremenljivki Jakost vrniti prvotno vrednost, da jo kasneje lahko spet uporabimo:
Jakost = 15 - Jakost
Opisani del programa povzroči en impulz s pripadajočo
pavzo, ki skupaj trajata okrog 15 ms (T = 15 ms). To
pomeni, da se bo v eni sekundi ponovilo okrog 67 takšnih
impulzov, kar je več kot dovolj, da utripanja ne zaznamo
več. Zdaj lahko končno pogledamo tudi postopek za ustvarjanje impulzov, ki je napisan znotraj For-Next zanke, ki se
66-krat ponovi:
For I = 1 To 66
...
Next

Slika 22: „Komplementarna“ pulzno-širinska modulacija določa srednje
vrednosti tokov skozi rdeči in zeleni segment LED diode, s tem pa tudi
barvo, s katero ta sveti

najmanjše do največje, potem pa spet proti najmanjši. Pri
tem bomo uporabili dve spremenljivki, Jakost in I:
Dim Jakost As Byte , I As Byte
Spremenljivka I je pomožni števec v For-Next zanki, vrednost spremenljivke Jakost pa določa jakost svetlobe, s katero bo LED dioda svetila. Uporabimo lahko vrednosti od 0
do 15: večje je število močnejša bo jakost svetlobe. Mejni
vrednosti, Jakost = 0 in Jakost = 15, pomenita „ugasnjeno“
in „s polno močjo“. V spremenljivko
Jakost najprej vpišemo neko vrednost,
na primer Jakost = 5, skočimo v podprogram Nastavi_jakost in dioda bo zasvetila z želeno močjo:

tako, da bo eno izvajanje podprograma „Nastavi_jakost“
trajalo okrog ene sekunde. Ostane nam le še spreminjanje
jakosti svetlobe v intervalu 0 -> 15 -> 0, kar naredimo v
glavni Do-Loop zanki. Tu lahko opazimo še eno zanimivost:
For-Next zanka lahko šteje naprej (For Jakost = 0 To 15), a tudi
nazaj (For Jakost = 15 To 0 Step -1):
Do
For Jakost = 0 To 15
Gosub Nastavi_Jakost
Next
For Jakost = 15 To 0 Step -1

Nastavi_jakost:
For I = 1 To 66
Portd.5 = 1
Waitms Jakost
Jakost = 15 - Jakost
Portd.5 = 0
Waitms Jakost
Jakost = 15 - Jakost
Next
Return
S pomočjo podprograma spuščamo
tok skozi diodo toliko milisekund, kolikor znaša vrednost, ki je zapisana v
spremenljivko Jakost:
Portd.5 = 1
Waitms Jakost
Potem pa do izteka 15 ms diodo ugasnemo:
Slika 20: Delovanje pulzno-širinske modulacije
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vpisana v primerjalni register OCR0B
(iz Bascoma ga vidimo kot Compare0B).
Ko časovnik šteje navzgor in doseže
vrednost, ki je vpisana v primerjalni
register OCR0B, se bo v OCF0B bit
vpisala „0“. Ko časovnik šteje navzdol
in doseže vrednost, ki je vpisana v register OCR0B, se bo v OCF0B bit zapisala
„1“. Napetost izhodnega priključka
OC0B je odvisna od logičnega stanja
bita OCF0B; logična „1“ povzroči 5 V,
logična „0“ pa 0 V.

Slika 21: Časovnik Timer0 nastavljen za pulzno-širinsko modulacijo

Gosub Nastavi_Jakost
Next
Loop
Ti postopki so vgrajeni u program MikroPin_9.bas , ki lahko proizvede šestnajst različnih jakosti svetlobe diode D9.
Seveda lahko razen spreminjanja jakosti svetlobe LED diode s pulzno-širinsko modulacijo rešujemo tudi kakšne
druge, bolj resne primere uporabe. Eden od takšnih primerov je nastavitev hitrosti vrtenja enosmernega motorja, s
čimer se bomo ukvarjali v naslednjem poglavju.
Čeprav deluje natančno tako, kot smo si zamislili, ima
opisana programska rešitev eno resno pomanjkljivost: dokler vzdržuje nastavljeno vrednost jakosti svetlobe ali hitrost
vrtenja motorja, mikrokontroler namreč ne more početi
ničesar drugega. Če pa uporabimo enega od časovnikov
za pulzno-širinsko modulacijo, se bo to opravilo izvajalo „v
ozadju“ in mikrokontroler bo lahko izvajal še druge naloge.
Poglejmo, kako lahko to dosežemo!

Časovnik Timer0: Nastavljanje jakosti
svetlobe LED diode
Časovnik Timer0 želimo nastaviti za delovanje na način, ki
je prikazan na sliki 21. To bomo naredili z naslednjim nastavitvenim ukazom:
Config Timer0 = Pwm , _
Prescale = 64 , _
Compare B Pwm = Clear Up
Pojasnimo najprej to, kako naj bi tako nastavljen časovnik
Timer0 deloval. V PWM načinu delovanja (Timer0 = PWM)
časovnik šteje od nič do najvišje vrednosti in potem nazaj
do ničle. Ker ima časovnik Timer0 8-bitni števec, je njegova
najvišja vrednost 255 in bo štel od 0->255->0. Frekvenca
vhodnih impulzov je 125 kHz (Prescale = 64), zato bo en
cikel štetja „od ničle do ničle“ trajal okrog 4 ms. V vsakem
ciklu štetja dobimo en impulz, frekvenca teh impulzov pa
bo okrog 250 Hz, kar je več kot dovolj, da se izognemo
trepetanju svetlobe, ki ga človeško oko še zazna.
No, takole pa nastanejo impulzi: med tem, ko števec šteje,
se vsaka nova vrednost števca primerja z vrednostjo, ki je
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Če ste prejšnjo razlago slabo razumeli,
si zapomnite le to: širina (trajanje) izhodnega impulza tc
je neposredno odvisna od števila, ki je zapisan v registru
OCR0B – večje je to število, širši bo impulz in obratno.
Obe mejni vrednosti OCR0B = 0 in OCR0B = 255 ustavita
nastajanje impulzov. V prvem primeru je izhodna napetost
neprekinjeno na 0 V, v drugem pa na 5 V.
Potem, ko je časovnik enkrat konfiguriran, je dovolj, če v
programu v OCR0B register vpišemo število med 0 in 255
in mikrokontroler bo začel na izhodu ustvarjati impulze z
nastavljeno širino. Rezultat teh impulzov bo rdeča svetloba
z nastavljeno jakostjo. Program lahko potem nadaljuje z
izvajanjem različnih nalog, saj se je treba LED diodi posvetiti te takrat, če želimo spremeniti jakost svetlobe, ki jo
oddaja. A tudi v tem primeru je dovolj, če v OCR0B register
vpišemo novo vrednost..
Program MikroPin_10.bas je napisan kot ilustracija opisanega
postopka. Njegova naloga je, da postopoma prižiga in ugaša
svetlobo, ki jo daje rdeča LED dioda D9 v 256 korakih:
Do
Wait 1
For Jakost =
Compare0b
Waitms 20
Next
Wait 1
For Jakost =
Compare0b
Waitms 20
Next
Loop

0 To 255
= Jakost

255 To 0 Step -1
= Jakost

Vpišite program v MikroPin in preverite, če deluje tako kot
je treba! Ker lahko sedaj določimo kar 256 različnih vrednosti za jakost svetlobe, spremembe potekajo gladko in ne
več skokovito, kot smo videli v prejšnjem primeru. Če pozorno pogledate program MikroPin_10.bas boste opazili,
da PD5 ni bilo potrebno nastavljati kot izhodni priključek.
Po nastavitvenem ukazu Config Timer0 z načinom delovanja
Compare B PWM, priključek 9 mikrokontrolerja ATtiny2313
pravzaprav ni več PD5, ampak je na njega priključen izhod
časovnika Timer0 - OC0B.
Program MikroPin_10.bas je samo ilustracija, kako časovnik
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deluje v PWM načinu delovanja in ne
poudari dovolj znatnega izboljšanja, ki
ga je prinesla uporaba časovnika: ko
določimo neko jakost svetlobe z ukazom
Compare0b = Jakost
se popolnoma vse v zvezi z ustvarjanjem teh impulzov dogaja na strojnem
nivoju mikrokontrolerja in programsko
se nam s tem ni potrebno ukvarjati vse
do naslednje spremembe jakosti svetlobe.

Časovnik Timer0: Nastavljanje barve svetlobe
LED diode
Če želimo na podoben način upravljati z barvo LED diode D9, moramo
ustvarjati komplementarne impulze na
priključkih 9 in 11, ki so takšni, kot jih Slika 19: Na poenostavljeni shemi MikroPin-a so prikazani izhodi časovnikov Timer0 in Timer1
vidimo na sliki 22. Izraz „komplementarno“ v tem primeru pomeni:
» kadar je na priključku 9 logična „0“ (= 0 V), je na
Config Timer0 = Pwm , _
Prescale = 64 , _
priključku 11 „1“ (= 5 V);
Compare A Pwm = Clear Down , _
» kadar je na priključku 9 logična “1” (= 5 V), je na
Compare B Pwm = Clear Up
priključku 11 “0” (= 0 V);
Zaradi tega bo širši „rdeči“ impulz pomenil ožji „zeleni“ impulz
in bo barva svetlobe, ki jo navidezno izžareva D9, oranžna ali
rdeča. Širši „zeleni“ impulz od „rdečega“ bo barvo svetlobe
premaknil proti rumenim in zelenkastim tonom.
Časovnik Timer0 lahko na svojih izhodih OC0A in OC0B
ustvarja komplementarne impulze, če ga za delovanje nastavimo na naslednji način:

V registra OCR0A in OCR0B je potrebno vpisati še neko
(enako) število med 0 in 255, pa bo časovnik Timer0 začel
ustvarjati niz komplementarnih impulzov po pravilu: večje
število pomeni širši „rdeči“ in ožji „zeleni“ impulz. Kako
to praktično deluje, lahko preizkusite s programom MikroPin_11.bas. Program bo dosegel željeni učinek le v primeru, če boste z žico povezali priključke mikrokontrolera 11
in 14, ker pri razvojnem sistemu MikroPin zeleni segment

MikroPin - razvojno orodje
Najcenejše razvojno orodje:
-namenjeno za zaèetnike
-preprosta izvedba
-preprosta sestava

www.svet-el.si
11_2012

Koda:
5ELU0263,
13,00 EUR
z DDV

1TIV0005,
5,30 EUR
z DDV

MIKROPIN
SVET ELEKTRONIKE
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Gosub ukazu, s katerim smo podprogram poklicali - mikrokontroler si zapomni naslov, kamor se mora vrniti.

Slika 23: Podprogrami in prekinitve

LE diode D9 ni priključen na OC0A priključek 14 (ker ima
drugačno nalogo), ampak na priključek 11.
Z majhno spremembo programa lahko dosežemo nastavljanje barve LED diode D9 tudi z vezavo po sliki 19 (torej
brez prevezave med priključkoma 11 in 14). Za to bomo
potrebovali eno izmed pomembnejših funkcij mikrokontrolerjev, ki je doslej še nismo uporabljali: prekinitve.
Kaj je prekinitev (interrupt), bomo poskusili pojasniti s
pomočjo slike 23. V levem, A segmentu slike je prikazan
programski tok nekega preprostega programa za mikrokontroler. Sestavljen je iz dveh zaključenih celot:
» uvodnega dela A0, v katerem definiramo spremenljivke, nastavimo vhodne in izhodne priključke in izvajamo podobna pripravljalna dela;
» glavne Do-Loop zanke, v kateri izvajamo vsa potrebna
opravila in naloge(A1) ter se vedno znova vračamo
na začetek zanke (A2), da ponovno izvedemo ista
opravila.
Največje število programov za mikrokontrolerje ima
natančno takšno strukturo: dokler se program vrti znotraj
glavne Do-Loop programske zanke, mikrokontroler „živi“
in izvaja naloge, ki smo mu jih postavili. Včasih imamo v
programu takšne potrebe, da moramo neko logično programsko celoto proglasiti za podprogram. S podprogrami
smo se v naših primerih že srečali: v programih jih namestimo po ukazu End, kličemo pa jih z ukazom Gosub. Prav to
je ilustrirano v B segmentu slike 23. Ko program pride do
Gosub ukaza, bo skočil na prvi ukaz klicanega podprograma
(B2) in ga začel izvajati (B3). Vsak podprogram se konča
z ukazom Return, ki vrne upravljanje s programskim tokom
glavni programski zanki (B4). Po povratku iz podprograma
se ukazi v glavni programski zanki izvajajo po običajnem
vrstnem redu (B5).
Struktura klicev je lahko veliko bolj zapletena od te, ki je
prikazana na sliki 23: v nekem programu je lahko več podprogramov, isti podprogram je mogoče klicati z več Gosub
ukazi, iz nekega podprograma lahko kličemo drugega. V
vseh teh primerih se bomo z ukazom Return zanesljivo vrnili
in nadaljevali izvajanje programa z ukazom, ki sledi tistemu
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Na desni strani slike 23 v segmentu C
so ilustrirane prekinitve. Na prvi pogled
je princip popolnoma enak tistemu
v segmentu B: tudi tukaj imamo podprogram (ali še bolj natančno, prekinitveno rutino) nekje za End ukazom.
Vendar je med njima vseeno ogromna
razlika: tu ni Gosub ukaza, ki bi poklical
izvajanje podprograma (prekinitveno
rutino), ampak ta klic izvedejo prekinitve. Prekinitev je dogodek, ki je tesno povezan z delovanjem posameznih
vezij mikrokontrolerja in do prekinitve
lahko pride v katerem koli trenutku izvajanja programa.
ATtiny2313 pozna osemnajst vrst prekinitev, ATtiny4313
celo dvajset. Prekinitve lahko povzročijo na primer sprememba stanja izhodnega priključka, časovnik, ko doseže
najvišjo vrednost in začne spet s štetjem od nič, časovnik,
ko se mu vrednost izenači z vrednostjo v primerjalnem registru in tako naprej.
Mi bomo izkoristili to zadnjo možnost. Na začetku programa napišemo ukaz
On Compare0b Zelena
ki pomeni „ko se bo vrednost v števcu Timer0 izenačila
z vrednostjo v primerjalnem registru OCR0B, izvedi podprogram Zelena“. Poglejte, kakšna je razlika v primerjavi z
ukazom Gosub, ki bi podprogram poklical šele takrat, ko
bi se začel izvajati sam ukaz; nastavitveni ukaz On samo
opisuje, kaj bo treba storiti v trenutku, ko se pričakovani
dogodek resnično zgodi. Zdaj moramo izvajanje prekinitev
še dovoliti,
Enable Compare0b
Enable Interrupts
potem pa lahko že kar nadaljujemo s programom. Program
za spremembo barve je zelo podoben programu za spremembo jakosti svetlobe. Da bi bolj ustrezala svoji nalogi,
smo ime spremenljivke Jakost spremenili v Barva:
Config Timer0 = Pwm , _
Prescale = 64 , _
Compare B Pwm = Clear Up
Do
Wait 1
For Barva = 0 To 255
Compare0b = Barva
Waitms 20
Next
Wait 1
For Barva = 255 To 0 Step -1
Compare0b = Barva
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in za shranjevanje vmesnih rezultatov, števcev, naslovov in
podobno. Prevajalnik Bascom-AVR je napisan tako, da se
vrednosti iz enega v drug ukaz ne prenašajo prek registrov:
ko se nek Bascom ukaz izvede, podatki v registrih ne veljajo več, zato lahko iste registre uporabi že naslednji ukaz.
Če pa pride do prekinitve med samim izvajanjem ukaza, je
potrebno podatke v registrih ohraniti, da se kasneje prekinjen Bascom ukaz lahko dokonča. Zato v trenutku prekinitve
ni dovolj, da shranimo le naslov, kamor se moramo vrniti,
ampak je potrebno na začetku prekinitvene rutine shraniti
tudi vsebino vseh registrov, da jim lahko pred vrnitvijo na
prej prekinjeno izvajanje ukaza (pred ukazom Return) obnovimo vsebino. Teh ukazov za shranjevanje in kasnejše
obnavljanje registrov v svojem programu ne boste našli:
prevajalnik Bascom-AVR jih sam doda v vsako prekinitveno rutino. Pri „običajnih“ podprogramih tega problema
ni, saj jih kontrolirano kličemo z ukazom Gosub – in s tem
ne prekinjamo izvajanje drugih ukazov.

Waitms 20
Next
Loop
Manjka nam le še podprogram (prekinitvena rutina) „Zelena“. Njegova naloga je postaviti priključek PD6 v komplementarno (obratno) stanje od priključka PD5:
Zelena:
Waitus 1
Portd.6 = Not Pind.5
Return
Da bi vse delovalo tako kot je treba, moramo PD5 na
začetku programa nastaviti kot vhodni, PD6 pa kot izhodni priključek. Celoten program MikroPin_11a.bas in tudi
vse ostale programe, ki jih omenjamo v tem članku, lahko
brezplačno dobite v uredništvu revije.
Opomba: Ukaz Waitus 1 v podprogramu je morda videti odveč,
vendar preprečuje kratkotrajni „blisk“ zelene svetlobe v trenutku, ko začne D9 svetiti s polno rdečo svetlobo. To je posledica
tega načina delovanja časovnika, ki ga nismo pojasnili do vseh
podrobnosti.

Prekinitvene rutine za svoje izvajanje prav tako zahtevajo
določen čas, zato se moramo zavedati, da upočasnijo izvajanje glavnega programa. Bolj bo prekinitvena rutina zapletena in pogosteje se bo izvajala, bolj se bo to odražalo
na hitrosti izvajanja glavnega programa. Pri tem velja zlato
pravilo naj bo prekinitvena rutina čim bolj enostavna, da
se lahko čim hitreje izvede in ima čim manjši vpliv na izvajanje glavnega programa. Obstajajo programerski prijemi,
s katerimi lahko prekinitvene rutine naredimo hitrejše in
bolj učinkovite, nekaj rešitev pa ponuja tudi sam BascomAVR. Z vsem tem se boste gotovo srečali, če se odločite za
resnejše delo z mikrokontrolerji...

Za tiste, ki želijo vedeti več
Prekinitve in prekinitvene rutine omogočajo uporabo mikrokontrolerjev na višjem nivoju, vendar zahtevajo bolj poglobljeno poznavanje načina delovanja posameznih vgrajenih vezij od tega, ki se ga bomo naučili s preučevanjem
možnosti, ki jih ima razvojni sistem MikroPin . Glede na to,
da do prekinitve lahko pride kadarkoli, se bo pogosto prekinilo izvajanje kakšnega Bascom ukaza. Veliko ukazov uporablja registre mikrokontrolerja za manipulacijo s podatki

Opomba: Vse programe, ki so v tem članku omenjeni, lahko
brezplačno dobite na spletni strani www.svet-el.si.
www.svet-el.si

Praktièna uporaba mikrokontrolerjev II
Tematske vsebine za zaèetnike,
seminarske naloge, zabavo:
-hobi in prosti èas
-kljuèavnice in alarmi
-roboti
-ure, števci, èasovniki

Koda:
5LIT0048

Cena:
9.90 EUR
z DDV
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MikroPin, razvojni sistem za 13 € (5)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

Čeprav je bil razvojni sistem MikroPin-a na začetku najprej zamišljen kot poceni učilo, ga lahko uporabimo
tudi kot preprost krmilnik. V tem nadaljevanju si bomo malo bolj natančno ogledali, kako lahko s pomočjo
MikroPin-a krmilimo delovanje enosmernih (DC) in servo motorjev.

DC motorji
Slika 24 prikazuje poenostavljeno shemo MikroPin-a, na kateri vidimo vezje
gonilnika za DC motorje, IC2. To vezje
je v različici MikroPin+ že vgrajeno, pri
različici MikroPin pa je potrebno dodati še IC2, C2, konektorje M+, M- in
M0 M1.
Slika 25 prikazuje dva osnovna načina
povezovanja DC motorjev: med enim
izhodnim priključkom in negativnim
polom napajanja (motor A) ter med
enim izhodnim priključkom in pozitivnim polom napajanja (motor
B). Tako priključena motorja lahko
poženemo, ustavimo in jim nastavljamo hitrost vrtenja.
Slika 26 prikazuje motor C, ki je
povezan med dvema izhodnima
priključkoma vezja gonilnika
(H
most). Pri tako povezanem motorju
lahko spreminjamo tudi smer vrtenja.
Za pogon DC motorjev so običajno
potrebni višji tokovi, kot jih lahko
zagotavlja USB vodilo osebnega
računalnika. Zato smo za napajanje
enosmernih (DC) motorjev pri MikroPin-u uporabili posebni napajalni
vir, UMOT. To je lahko baterija, akumulator ali mrežni adapter, ki daje na
izhodu primerno napetost. Napetost
napajalnega vira izberemo glede na
karakteristike uporabljenih motorjev,
vendar moramo pri tem upoštevati, da
morata ostati napetost in tok motorja znotraj omejitev, ki jih integrirano
vezje L272M še prenese (4-28V, 1A).
Gonilnik motorja L272M ima vgrajena
dva močna operacijska ojačevalnika,
ki imata + vhoda priključena na
priključke mikrokontrolerja. Oba vhoda sta priključena na anodo LED
diode D8, na kateri je napetost okrog
+1,5 V. Zaradi tega bo L272M preslikal
logično stanje priključkov na katere
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Slika 24: Poenostavljena shema MikroPin-a prikazuje gonilnik za enosmerne motorje

sta priključena njegova + vhoda („0“
= 0 V, „1“ = 5 V) v napetost na izhodnem priključku (0 V ali +UMOT). Izhodna priključka sta označena skladno s
krmilnima priključkoma: PD0 vpliva
na stanje izhodnega priključka M0,
PD1 na priključek M1.

Start/stop
Motor, ki je priključen tako, kot je
priključen motor A, vklopimo s postavljanjem krmilnega priključka v stanje
„1“ in izklopimo s postavljanjem krmilnega priključka v stanje „0“. Čeprav
gre pri tem za zelo preproste postopke priporočam, da se ustrezni ukazi
napišejo v obliki podprogramov:
Motor_a_start:
Portd.0 = 1
Return
Motor_a_stop:
Portd.0 = 0
Return
Motor, ki je priključen tako, kot je
priključen motor B, vklopimo s post-

avljanjem krmilnega priključka v
stanje „0“ in izklopimo s postavljanjem krmilnega priključka v stanje „1“.
Ustrezna podprograma sta videti takole:
Motor_b_start:
Portd.1 = 0
Return
Motor_b_stop:
Portd.1 = 1
Return
Sedaj lahko v programu oba motorja
krmilimo na bolj pregleden način:
Do
Gosub Motor_a_start
‘vklopi motor A
Wait 3
‘naj se nekaj časa vrti
Gosub Motor_a_stop
‘ustavi motor A
Wait 1
Gosub Motor_b_start
‘vklopi motor B
Wait 3
‘naj se nekaj časa vrti
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Motor, ki je priključen kot motor C na
sliki 26, poženemo tako, da na oba
krmilna priključka pripeljemo različno
logično stanje s krmilnih izhodnih priključkov PD0 in PD1. Položaj
logičnih ničel in enk določa smer toka
skozi motor, s tem pa tudi smer njegovega vrtenja:
Motor_c_levo:
Portd.0 = 1
Portd.1 = 0
Return

Slika 25: DC motorja A in B sta priključena tako , da uporabljata le en izhodni priključek vezja
gonilnika

Gosub Motor_b_stop
‘ustavi motor B
Wait 1
Loop
V uvodnem delu programa (pred DoLoop zanko) je potrebno nastaviti
krmilna priključka kot izhodna in
ustaviti motorja:
Gosub Motor_a_stop
Config Pind.0 = Output
Gosub Motor_b_stop
Config Pind.1 = Output
Kljub temu se lahko zgodi, da se med
start-up postopkom mikrokontrolerja
(neposredno po priključitvi napajalne
napetosti ali tudi med resetom), vključi
kakšen od motorjev. To je posledica

logičnih stanj, ki jih imajo priključki
mikrokontrolerja med inicializacijo,
torej v obdobju preden naš program
prevzame kontrolo nad mikrokontrolerjem. Zaradi tega nanje ni mogoče vplivati programsko, ampak s spremembo
samega vezja. Če je motor priključen
kot motor A, ustrezen krmilni priključek
mikrokontrolerja (oziroma ustrezen +
vhod IC2) povežite prek upora z upornostjo 10-100 kOhmov na maso. Če je
motor priključen kot motor B, ustrezen
krmilni priključek mikrokontrolerja
povežite prek enakega upora na +5 V.
Ti upori na ploščici MikroPin+ niso vgrajeni.
Upravljanje z motorjema A in B, ki sta
povezana tako, kot prikazuje slika 25,
ilustrira program MikroPin_12.bas.

Motor_c_desno:
Portd.0 = 0
Portd.1 = 1
Return
Pri tem moramo pojma „levo“ in „desno“ jemati pogojno, saj je resnična
smer vrtenja odvisna od načina
priključitve (katera žica je povezana
na kateri konektor). Če se motor vrti v
nasprotni smeri od pričakovane, morate le zamenjati žici v priključkih M0
in M1. Motor C ustavimo tako, da na
oba krmilna priključka pripeljemo signala z enakim logičnim nivojem:
Motor_c_stop:
Portd.0 = 0
Portd.1 = 0
Return
V programu, kjer se uporabljajo zgornji podprogrami, motor z lakoto upravljamo s preglednim programom:
Do
Gosub Motor_c_levo
‘poženi motor C v eni smeri
Wait 3
‘naj se nekaj časa vrti
Gosub Motor_c_stop
‘ustavi motor C
Wait 1
Gosub Motor_c_desno
‘poženi motor C v drugi smeri
Wait 3
‘naj se nekaj časa vrti
Gosub Motor_c_stop
‘ustavi motor C
Wait 1
Loop

Slika 26: DC motor C uporablja oba izhodna priključka vezja gonilnika („H“ mostična vezava)
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Pred spremembo smeri vrtenja motorja je priporočljivo motor ustaviti in
kakšen trenutek počakati (ukazi Wait
1). Tudi v tem primeru je potrebno
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na začetku programa ustaviti motor,
najbolje še preden nastavimo PD0 in
PD1 kot izhodna priključka:
Gosub Motor_c_stop
Config Pind.0 = Output
Config Pind.1 = Output
Delo z motorjem C je ilustrirano s programom MikroPin_12a.bas. V tej vezavi
ne prihaja do nekontroliranega zagona
motorja med izvajanjem start-up procesa, ker imata oba + vhoda enak logični
nivo, zaradi česar motor stoji.

Krmiljenje hitrosti
vrtenja DC motorjev
Hitrost vrtenja DC motorjev reguliramo
s pomočjo pulzno-širinske modulacije,
ki smo se ji zelo natančno posvetili v
prejšnjem članku. Pred nami je sedaj
naloga, da postopke oblikujemo tako,
da bodo imeli glede na način uporabe
najprimernejšo obliko. Ker priključka
PD0 in PD1 interno nista povezani s
katerim od izhodov časovnika 0 ali 1,
ju moramo krmiliti s pomočjo prekinitev in prekinitvenih rutin. Uporabili
bomo časovnik Timer0, postopek pa
bomo ilustrirati s primerom motorja
A. Časovnik Timer0 bomo konfigurirali
na naslednji način:
Config Timer0 = Timer
, Prescale = 256
Tako nastavljen časovnik svoj cikel

štetja zaključi v 1/122 sekunde. Temu
dogodku bomo dodali še prekinitveno
rutino „Hitrost_int0“:
On Timer0 Hitrost_int0 Nosave
Enable Timer0
...
Hitrost_int0:
Portd.0 = 1
Return
Tako bo Timer0 na priključku PD0
začel z novim impulzom vsakih 1/122
sekunde, s čimer bomo dobili zaporedje impulzov s frekvenco 122 Hz. Ta
frekvenca je dovolj visoka, da se majhni enosmerni motor lahko vrti mirno
in brez drhtenja. Širino (trajanje) impulza bomo nastavljali v prekinitveni
rutini „Hitrost_int0a“, ki nastopa skupaj s Compare0A registrom:
On Compare0a Hitrost_int0a,_
Nosave
Enable Compare0a
...
Hitrost_int0a:
Portd.0 = 0
Return
Ta prekinitev se bo zgodila vsakič, ko se
bo trenutna vrednost števnega registra
časovnika Timer0 izenačila z vrednostjo, ki je zapisana v registru Compare0A. Zraven spada tudi prekinitvena
rutina, v kateri se stanje priključka PD0
postavi na „0“, zato bo širina impulzov
toliko večja, kolikor bo v registru Compare0A zapisano večje število. Da bi ta

mehanizem lahko v programu uporabili na čim bolj eleganten način, bomo
definirali podprogram „Hitrost_A“:
Declare Sub
Hitrost_a(byval
Hitrost_a As Byte)
...
Sub Hitrost_a(hitrost_a,_
As Byte)
Compare0a = Hitrost_a - 1
Start Timer0
End Sub
Sedaj v programu hitrost nastavljamo
takole:
Hitrost_a 255
‘polna hitrost
...
Hitrost_a 128
‘srednja hitrost
...
Hitrost_a 16
‘počasi
...
Hitrost_a 0
‘ustavi
Dovoljen razpon vrednosti je od 0
(motor stoji) do 255 (največja hitrost
vrtenja). Večina motorjev se pri vrednosti 1 še ne bo začela vrteti, ampak bo
treba vpisati neko večje število (odvisno
od karakteristik motorja). Pri manjših
hitrostih vrtenja boste lahko zaznali
vsako spremembo faktorja hitrosti (na
primer sprememba iz 3 na 4). Pri večjih
hitrostih je potrebno faktor hitrosti

MikroPin - razvojno orodje
Najcenejše razvojno orodje:
-namenjeno za zaèetnike
-preprosta izvedba
-preprosta sestava

www.svet-el.si
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Koda:
5ELU0263,
13,00 EUR
z DDV

1TIV0005,
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z DDV

MIKROPIN
SVET ELEKTRONIKE

35

SAMOGRADNJE
občutno povečati, da bi lahko opazili
razliko (na primer 200 > 250).
S programom MikroPin_12b.bas lahko krmilimo hitrost vrtenja motorja A
tako, da ga postopno pospešujemo in
upočasnjujemo. V programu je predvidena tudi izboljšava podprograma
„Hitrost_a“, saj ima postopek, ki smo
ga prej opisali, namreč dve majhni pomanjkljivosti:
» kadar je faktor hitrosti 0, Timer0 še
naprej ustvarja zelo ozke pozitivne
impulze, zato napetost na motorju
ni „čista ničla“,
» kadar je faktor hitrosti 255, napetost na motorju ni konstantno
UMOT, ampak Timer0 ustvarja ozke
negativne impulze.
Obe opisani pomanjkljivosti ne vplivata na delovanje motorja (ozki pozitivni
impulzi ne morejo zavrteti motorja, ozki
negativni impulzi pa ne vplivajo opazno
na hitrost njegovega vrtenja), vendar jih
lahko tudi odpravimo z dodelavo podprograma „Hitrost_a“ (ta del je opremljen s komentarji), če nas motijo.
Predstavljeni program MikroPin_12b.
bas lahko predelamo tako, da krmili
hitrost še enega enosmernega motorja. Za to moramo uporabiti drugi
primerjalni register, Compare0B in
napisati ustrezno prekinitveno rutino
in podprogram za krmiljenje. Ta primer programa lahko uporabimo tudi za
krmiljenje motorjev, ki so priključeni
kot motor B, zamenjati je potrebno le
logične nivoje izhodnih priključkov v
prekinitvenih rutinah.
Opomba: Obe prekinitveni rutini sta
konfigurirani z opcijo Nosave, kar
znatno skrajša čas njunega izvajanja.
To opcijo je bilo mogoče uporabiti
samo zato, ker v prekinitvenih rutinah uporabljamo ukaze, ki neposredno postavljajo izhodni priključek v
določeno logično stanje. Ti ukazi ne
uporabljajo registrov mikrokontrolerja, zato je bila tu uporaba opcije
Nosave opravičena. To je sicer bolj
izjema kot pravilo zato ne moremo
uporabljati opcijo Nosave brez temeljite analize ukazov, ki jih uporabljamo v prekinitvenih rutinah.
Način krmiljenja hitrosti vrtenja
enosmernih motorjev, ki ga ilustrira
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program MikroPin_12b.bas, lahko
uporabimo tudi pri motorjih, ki so
priključeni v H mostično vezavo (motor C). Primer je obdelan v programu
MikroPin_12c.bas, ki ga tukaj de bomo
podrobno analizirali. Uporabimo oba
primerjalna registra, Compare0A in
Compare0B in ta dva potem vzdržujeta
ustrezno širino impulzov na obeh
krmilnih izhodih, PD0 in PD1. Podprogram „Hitrost_c“ je spremenjen le
toliko, da sedaj uporablja dva parametra, Hitrost_l in Hitrost_d. Vrednosti
teh dveh parametrov določata hitrost
in smer vrtenja:
Hitrost_c 255 , 0
‘s polno hitrostjo levo
...
Hitrost_c 0 , 128
‘s srednjo hitrostjo desno
...
Hitrost_c 0 , 0
‘ustavi
Verjetno ste opazili, da mora biti
eden od parametrov vedno 0, s čimer
je določena smer vrtenja motorja.
Če tega pogoja ne upoštevamo, bo
mikrokontroler ustvarjal impulze
na obeh izhodih. Tudi v tem primeru lahko določimo hitrost in smer
vrtenja motorja, vendar takšen način
krmiljenja motorja ni priporočljiv.
Tudi pri tem primeru je predvidena izboljšana verzija podprograma
„Hitrost_c“,
ki
odpravlja
kratkotrajne
impulze
kot je bilo prej opisano. V večini primerov, bo program
dobro deloval tudi
brez tistih ukazov v
komentarjih.

je odvisen položaj osi servo motorja, ki
jo lahko iz srednjega položaja obrnemo
za 90° levo ali desno. Odvisno od tipa
in posameznega motorja se lahko razpon trajanja impulzov nekoliko razlikuje od prej opisanih; Hitec HS-311, ki
sem ga uporabljal, je na primer za poln
odklon potreboval razpon od 700 do
2300 μs.
Servo motor povežemo na MikroPin
prek konektorja PB. Z njega servo motor dobiva napajanje (priključka 1 in 2)
in potrebne krmilne impulze (v primeru na sliki 27 se uporablja priključek
PB0, vendar se lahko uporabi katerikoli
izmed priključkov vrat B).
Bascom-AVR vsebuje vse potrebne
procedure za krmiljenje delovanja do
14 servo motorjev. Navodila in primere lahko najdete v Bascom pomoči
pri opisu Config Servos ukaza. Preizkusil sem različne opcije, ki jih ponujajo Bascom rutine, vendar nikakor
nisem bil zadovoljen z doseženim rezultatom. Prav zaradi tega sem se lotil razvoja lastnega načina krmiljenja
delovanja servo motorjev, ki ga bom
tu opisal. Kadar je bilo treba doslej ustvarjati nize impulzov določene
frekvence, sem to delo zaupal kateremu od časovnikov in tako sem storil tudi zdaj. Tokrat bomo za boljšo
ločljivost uporabili 16-bitni časovnik

Servo motor
Za upravljanje delovanja servo motorja
mora
mikrokontroler ustvarjati niz
impulzov, kot prikazuje slika 27 spodaj:
frekvenca impulzov je
okrog 50 Hz, njihovo
trajanje pa v razponu
od 900 do 2100 μs. Slika 27: Servo motor je priključen na konektor PB razvojnega
Od trajanja impulzov sistema MikroPin
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Timer1. Nastavili ga bomo tako, da
bo vsakih 20 ms začel nov impulz, katerega trajanje lahko določimo z vrednostjo, ki je zapisana v primerjalnem
registru Compare1A.
Postopek je zelo podoben postopku, ki
smo ga uporabili za krmiljenje hitrosti
vrtenja enosmernih motorjev, vendar
s to razliko, da moramo sedaj doseči
določeno frekvenco impulzov, 50 Hz.
To bi lahko dosegli z naslednjim nastavitvenim ukazom:
Config Timer1 = Timer , _
Prescale = 8 , _
Clear Timer = 1
Časovnik Timer1 bo štel do vrednosti, ki je zapisana v Compare1A registru, nato pa nadaljeval s štetjem do
0. Če vpišemo v register Compare1A
število 19999, se bo ciklus ponavljal
vsakih 20 ms – kar je natančno tisto,
kar potrebujemo! A žal bomo register
Compare1A potrebovali za krmiljenje
trajanja impulza, zato ga ne moremo
uporabiti v ta namen. Mikrokontroler
ATtiny2313 ponuja še eno možnost:
mejo, do katere bo časovnik Timer1
štel, je mogoče nastaviti tudi z registrom ICR1 in v tem primeru nam
Compare1A ostane prost. Vendar z
Bascom nastavitvenimi ukazi tega ni
mogoče doseči (ali pa morda le meni
ni uspelo najti načina, kako to narediti), zato bomo časovnik Timer1
nastavili v takšen način delovanja z
direktnim vpisom ustreznih vrednosti
v njegove nadzorne registre:
ICR1 = 19999
TCCR1A = &B00000000
TCCR1B = &B00011010

Slika 28: MikroPin krmili delovanje enosmernega motorja (levo) in servo motorja (desno)

priključek PB0 servo motorja v stanje
„1“. Trajanje impulzov določa vrednost v primerjalnem Compare1a:
ko časovnik Timer1 prešteje do te
vrednosti, se bo sprožilo izvajanje
prekinitvene rutine „Servo_int1a“ in
krmilni priključek PB0 se bo postavil
v stanje „0“:
On Compare1a Servo_int1a,_
Nosave
Enable Compare1a
...
Servo_int1a:
Portb.0 = 0
Return
Da bi bil program bolj „čitljiv“, bomo
register Compare1a preimenovali v
Servo1:
Servo1 Alias Compare1a
Sedaj bomo iz programa krmilili
položaj servo motorja z vpisom ustrezne vrednosti v Servo1:
Servo1 = 1500

Tako nastavljen časovnik Timer1 bo
štel v razponu od 0 do 19999. Dogodku „Timer1 je preštel do 19999“
bomo pripisali prekinitveno rutino
„Servo_int1“:
On Icp1 Servo_int1 Nosave
Enable Icp1
...
Servo_int1:
Portb.0 = 1
Return
Ta rutina se bo izvedla vsakih 20
ms in z njo bomo postavili krmilni
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Vpisano število ustreza trajanju impulzov v mikrosekundah, zato bo ta
ukaz postavil servo motor v srednji
položaj. Program MikroPin_13.bas
je napisan kot primer, kako lahko v
praksi izkoristimo opisane postopke.
Ker ima časovnik Timer1 v mikrokontrolerju ATtiny2313 še en primerjalni
register, Compare1b, ja lahko uporabimo za krmiljenje delovanja drugega servo motorja. Ustrezni ukazi
so v programu MikroPin_13.bas
označeni kot komentarji in oznako
„Servo2“.

Tudi tu veljajo iste opombe pri opciji
Nosave, kot v prejšnjih programih. V
trenutku, ko menjajo položaj, lahko
skozi servo motorje steče tok okrog
100 mA, kar je mejna poraba, ki je
predvidena za razvojni sistem MikroPin. Poraba servo motorja prav tako
naraste, če ima na osi obremenitev
ali če se ga poskuša zavrteti izven dovoljenega območja (če so impulzi izven
dovoljenega razpona, 900-2100 μs).
Zato naj velja opozorilo, da opisane
postopke na MikroPinu lahko izvedete
le za prikaz teh postopkov; za bolj resno uporabo in pri dveh servo motorjih
je zanje treba zagotoviti posebno napajanje.
Opomba: Opisano krmilno vezje za
DC motorje je „mlajši brat“ našega
modula za krmiljenje motorja, ki
smo ga predstavili v revijah Svet elektronike 164 do 166. Tam boste našli
tudi podroben opis delovanja vezja, z
manjšimi spremembami pa boste lahko uporabili tudi takrat predstavljene
programe. Modul za pogon motorjev se lahko priključi na PB konektor
MikroPin-a, s čimer MikroPin dobi še
8 močnostnih izhodov, ki so primerni
za gonilnike tudi drugih vrst motorjev (npr. za koračni motor) ali drugih
močnejših porabnikov.

Alternativno napajanje
Shema napajanja razvojnega sistema
MikroPin je prikazana na sliki 29. Osnovni napajalni vir je USB priključek
osebnega računalnika, s katerega
vzamemo stabilizirano napetost +5 V
in jo prek programatorja in konektorja
PROG pripeljemo do preklopnika J3.
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Slika 29: Shema napajanja razvojnega sistema MikroPin+

Alternativni vir napajanja se spaja na
konektorja M+ in M-. To bi bila lahko
baterija, akumulator ali mrežni adapter. Napetost alternativnega napajalnega vira se stabilizira z integriranim
low-drop stabilizatorjem LP2950-5
(IC3), ki je sestavni del razvojnega
sistema MikroPin+, na MikroPin ga
moramo vgraditi naknadno. Če se s
priključkov M+ in M- istočasno napajajo tudi DC motorji, je napetost alternativnega vira treba prilagoditi karakteristikam motorja. Če se DC motorji
ne uporabljajo, priporočam, da je napetost alternativnega vira v razponu
od +5 do +10 V. Uporabimo lahko
tudi višje napajalne napetosti, vendar

le v primeru, ko MikroPin ni obremenjen z dodatnimi porabniki (na primer
LCD z osvetljenim ozadjem), ker bi se
v tem primeru IC3 pregreval.
Izbor napajalnega vira določimo s
preklopnikom J3, ki je igličasti konektor s tremi iglicami. Napajanje jemljemo z USB priključka takrat, ko je
kratkostičnik v desnem položaju (slika
30 desno). Alternativno napajanje uporabljamo takrat, kadar je kratkostičnik
v levem položaju (slika 30 levo).
Tudi če sta istočasno vključena oba napajalna vira, nam to ne bo povzročalo
težav: katerega bomo uporabili za na-

pajanje mikrokontrolerja in ostalega
vezja namreč določa položaj preklopnika J3. Neodvisno od položaja preklopnika J3 pa se integrirano vezje za
pogon enosmernega motorja (IC2) in
sam motor vedno napajata isključno
iz alternativnega napajalnega vira.
Če se integrirano vezje IC2 nahaja v
svojem podnožju in alternativno napajanje ni priključeno, se lahko zgodi, da
bo LED dioda D8 ugasnjena ali da bo
utripala. To je odvisno od programa v
mikrokontrolerju in načina, kako uporablja priključka PD0 in PD1, vendar
na noben način ne vpliva na pravilno
delovanje vezja.
Če uporabljamo alternativno napajanje, programator pa je ostal vključen
v konektor PROG, istočasno pa ni
priključen tudi na USB port osebnega
računalnika, lahko vezja znotraj programatorja obremenjujejo priključke
PB5-PB7 in povzročijo, da delujejo nepravilno, skupaj z mikrokontrolerjem.
Opisanemu stanju se je najbolje izogibati, če je le mogoče.

Slika 30: Položaj kratkostičnika pri napajanju z USB porta (desno) in pri napajanju iz alternativnega vira (levo).
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Opomba: Vse programe, ki jih omenjam v
tem članku, lahko brezplačno snamete iz
spletnih strani revije!
www.svet-el.si
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MikroPin, razvojni sistem za 13 € (6)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

Na koncu serije člankov o razvojnem orodju MikroPin, si bomo ogledali, kako lahko z majhno spremembo osnovnega vezja naredimo enostavno in poceni krmilno vezje, ki bo v projektih modelarjev in ljubiteljev robotike
zlahka našel svoj prostor in veliko možnosti uporabe.

Krmilnik robota
Slika 31 prikazuje shemo robotskega krmilnika. Podobnost
s shemo MikroPin-a je očitna, vendar manjkajo vsi „nepotrebni elementi“, recimo LED diode, piezo-zvočnik, kvarckristal in PB konektor. Obenem so bile dodane izboljšave, ki
bodo koristile predvsem tistim, ki jim je pri srcu robotika:
» dodan je še en gonilnik za močnejše porabnike (IC3,
IC4), tako da lahko sedaj priključimo do 4 DC motorje,
elektromagnete, releje in podobno,
» uporabljen je močnejši napetostni regulator (IC2), da
imamo možnost napajanja servo motorjev in aktivnih
senzorjev neposredno iz robotskega krmilnika. Najnižja
dovoljena napetost napajanja je odvisna od uporabljenega stabilizatorja: če uporabimo 7805, je ta 7 V; če pa
uporabimo LM2940-5, lahko vhodna napetost pade
skoraj do 5 V. V obeh primerih pa je napajalna napetost
lahko tudi višja od omenjenih 12 V, vendar moramo v
tem primeru za IC2 predvideti ustrezno hlajenje,
» dodana sta tudi dva konektorja (K1 in K2) s po deseti-

mi priključki, ki so prek zaščitnih uporov povezani na
proste priključke mikrokontrolerja. Ta dva konektorja
sta univerzalna vhoda in/ali izhoda in sta predvidena
za priključitev tipk, stikal, senzorjev ali celo za upravljanje servo motorjev. Ker so vsi priključki po parih
povezani na maso, je priključevanje vseh naštetih elementov prek ploščatega kabla veliko bolj preprosto
saj za priključitev uporabimo dve sosednji žici. Za
napajanje aktivnih komponent je na voljo napetost s
priključka +5V,
» zagotovljeno je dvojno napajanje mikrokontrolerja,
prek programatorja ali prek napetostnega regulatorja,
s samodejnim preklopom z diodama D1 in D2. Kadar napajanje +5V iz USB vodila računalnika zagotavlja programator, takrat ni potrebno, da je med programiranjem priključeno tudi napajanje motorjev. Ko
pa je priključeno napajanje motorjev, postane enkrat
sprogramiran mikrokontroler polno mobilen, saj ni več
potrebe, da bi bil povezan z računalnikom.

Slika 31: Shema krmilnika robota zelo spominja na shemo MikroPin-a.
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Če se tudi tu držimo načela „čim nižja
cena“, ki smo se ga držali med projektiranjem MikroPin-a, je krmilnik
robota lahko izdelati tudi na kosu
univerzalnega tiskanega vezja. Načrt
ploščice in montažno shemo prikazuje
slika 32. Vezi je potrebno prerezati
na več mestih (označeno z rdečimi
črtami), potem prispajkamo nekaj
kratkostičnikov s spodnje (vijoličaste
črte) in z zgornje strani (črne črte)
in - ploščica je končana! Kljub temu,
da tiskano vezje ni profesionalno, bo
dokončan krmilnik robota videti čisto
spodobno(slika 33).
Opomba: načrt ploščice tiskanega
vezja in montažna shema s slike 32
nista popolnoma skladni s shemo na
sliki 31; shema je prilagojena našim
programatorjem Proggy II in MikroB,
načrt ploščice pa izvira iz projekta, kjer
je bil uporabljen drugačen programator. Če se boste odločili za takšno

Slika 32: Montažna shema krmilnika robota, če
ga izdelamo na univerzalnem tiskanem vezju.

VEČ TISOČ
ZNIŽANIH CEN
VEČ TISOČ ZNIŽANIH CEN ELEKTROMEHANIČNIH,
OPTOELEKTRONSKIH IN POLPREVODNIŠKIH
KOMPONENT TER KONEKTORJEV

PREVERITE NAŠE NOVE CENE NA
cz.farnell.com/save-up-to
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Slika 33: Čeprav tiskano vezje ni profesionalno, je končna oblika izdelanega krmilnika robota čisto spodobna.

izvedbo ploščice tiskanega vezja, je potrebno tisti del okrog
PROG konektorja prilagoditi razporedu priključkov programatorja, ki ga boste uporabljali vi.

Slika 34a: Spoznavanje vezalne sheme in komponent ...

Uporaba krmilnika v šoli
Opisani krmilnik robotov smo uporabljali v času 5. poletne šole tehničnih aktivnosti, ki je potekala od 29.06. do
09.07.2012. v „Nacionalnom centru tehničke kulture“ v
Kraljevici, Hrvaška. Šolo vsako leto organizira „Hrvatska
zajednica tehničke kulture“ in je v prvi vrsti namenjena
učencem višjih razredov osnovnih šol. Tokrat je bila v okviru
šole organizirana tudi delavnica za dijake začetnih razredov
srednjih nestrokovnih šol. V tem pilotnem projektu je bilo
vključenih deset dijakov, ki so doslej že pokazali vidnejše rezultate na tekmovanjih mladih tehnikov, namen delavnice
pa je bil usmeriti njihovo nadaljnje izobraževanje v študij
na tehničnih fakultetah. Naloga udeležencev je bila, da
samostojno, vendar s strokovnim vodenjem in po nekem
vzorcu izdelajo robotsko roko, upravljano z mikrokontrolerjem. Od aktivnih komponent so bili v roke vgrajeni po
trije servo motorji, en enosmerni (DC) motor, en elektromagnet in seveda krmilnik robota, ki ga sedaj opisujemo.

Slika 34b: ... potem spajkanje ...

MikroPin - razvojno orodje
Najcenejše razvojno orodje:
-namenjeno za zaèetnike
-preprosta izvedba
-preprosta sestava

www.svet-el.si
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Celoten projekt je imel več delavnic: obdelava materialov, strojništvo, elektronika in programiranje mikrokontrolerjev. Deset dni je bilo vsekakor premalo,
da bi se udeleženci (poleg ostalih aktivnosti) lahko
kvalitetno naučiti programirati mikrokontrolerje.
Prav zaradi tega smo organizirali nekakšen zgoščen
hiter tečaj, pri katerem smo uporabljali razvojna
orodja, ki so bila zelo podobna našemu MikroPinu.
Nekaj ur je bilo dovolj, da so LED diode začele veselo utripati, zvočniki so zapiskali in motorji so se
zavrteli - več znanja pa v tistem trenutku niti nismo
potrebovali. Po tem hitrem tečaju so udeleženci
začeli z gradnjo krmilnikov robotov, ki so jih vgradili
v svoje robotske roke in ko so jih sprogramirali, so
vse roke oživele!
Za napajanje krmilnikov robotov smo najprej uporabljali akumulatorje z nazivno napetostjo 7,2V,
kasneje pa smo kot bolj praktično rešitev izbrali stabilizirani mrežni adapter 9V/1,5A. Pri praktičnem
delu so se pojavili problemi s servo motorji, ki so
nosili breme „ročice“ robotske roke in so bili zaradi
tega dokaj obremenjeni. V takšnih okoliščinah servo
motorji „vlečejo“ nekaj sto mA toka, zato se je napetostni regulator v nekaterih primerih pregrel tako
močno, da se je vklopila vgrajena temperaturna
zaščita regulatorja. Posledica tega je bila, da je tudi
mikrokontroler ostal brez napajanja in roke so se
po krajšem obdobju pravilnega delovanja naenkrat
„povesile“ ali začele nenavadno obnašati. Krmilniki
so bili nameščeni s spodnje strani podnožja robotske roke in je bilo seveda potrebno kar nekaj
časa, preden smo ugotovili, zakaj programi, ki so
zapisani v mikrokontrolerjih, nenadoma ne delujejo
več tako, kot bi morali. Najprej smo bili prepričani,
da v mikrokontrolerju pride do reseta zaradi motenj, ki jih povzročajo motorji, vendar smo na koncu vse težave rešili s kosom aluminijaste pločevine,
ki je regulatorju postal zasilni hladilnik. Morda bo
ta izkušnja pomagala tudi vam, če se boste odločili
za gradnjo podobnega krmilnika robotov. Primer
programa Robokontroler_1.bas si lahko naložite
s spletne strani revije Svet elektronike, isti program
pa vam je lahko prav tako v pomoč kot primer,
kako začeti s programiranjem. V programu so za
krmiljenje servo motorjev uporabljeni originalni
Bascom ukazi, s parametri, ki so zapisani v nastavitvenem ukazu Config Servos , pa smo dosegli najboljše
rezultate.

Slika 34c: ... in deset krmilnikov robotov je kar hitro dokončanih!

Slika 35a: Krmilniki so vgrajeni v robotske roke ...

Slika 35b: ... zdaj je na vrsti programiranje ...

Če smo iskreni, te robotske roke niso bile izdelane
popolno, včasih so se dvigale in vrtele tudi tako, kot
sploh ni bilo predvideno, vendar so bili udeleženci
vseeno navdušeni, saj, kot so povedali, nikoli doslej
niso imeli priložnosti izdelati kaj podobnega s svojimi lastnimi rokami. Tudi mi, ki smo bili organizatorji ali vodje posameznih delavnic, smo se pri tem
veliko naučili in že načrtujemo projekte za podobne
delavnice v prihodnosti.
www.svet-el.si

01_2013

Slika 35c: ... pa poglejmo, če to res deluje!

SVET ELEKTRONIKE

51

SAMOGRADNJE

MikroPin, razvojni sistem za 10 € (1)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
E-pošta: vladimir.mitrovic@podravka.hr

Najnovejša pridobitev v družini razvojnih orodij je MikroPin, ki je namenjen predvsem mladim uporabnikom in
vsem tistim, ki bi želeli spoznati svet mikrokontrolerjev s čim manjšimi stroški.
V zadnjih desetih letih smo razvili in
ponudili svojim bralcem več razvojnih
ploščic za mikrokontrolerje družin
8051 in AVR: dve Bascom testni
plošči, dve različici MiniPin, MegaPin ter dve različici Mikrorobota.
Vsaka od naštetih razvojnih ploščic
je s svojimi lastnostmi vzbudila pozornost določene skupine bralcev,
vsekakor pa nikoli niso izčrpane prav
vse možnosti! Najnovejša pridobitev
v družini razvojnih orodij je MikroPin,
ki je namenjen predvsem mladim uporabnikom in vsem tistim, ki bi želeli
spoznati svet mikrokontrolerjev s čim
manjšimi stroški.
Izziv je bil torej izdelati uporaben in
čim cenejši razvojni sistem, naredili pa

Slika 1: Shema razvojnega sistema MikroPin.
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Slika 2: Shema razvojnega sistema MikroPin+

smo dve izvedbi: osnovni Mikropin,
ki z vsemi elementi in tiskanim vezjem
res stane okrog 10 € (točna vrednost
je odvisna od trenutnih cen na tržišču
elektronskih komponent) in nekoliko
bolj napreden, a dražji MikroPin+.
Obe razvojni ploščici sta izdelani na
istem tiskanem vezju, tako da lahko
lastnik MikroPina svojemu razvojnemu
sistemu dodaja nove funkcije korak za
korakom in ga nadgradi po svojih lastnih potrebah.

Spoznajmo MikroPin
Na sliki 1 je narisana električna shema
razvojnega sistema MikroPin. Predviden je za mikrokontroler ATtiny2313,
vendar lahko na njem uporabimo tudi
novejša ATtiny2313A in ATtiny4313.
MikroPin v svoji osnovni izvedbi ponuja naslednje funkcije:
» skupina vgrajenih LED diod D0D7 prikazuje stanje izhodnih
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priključkov vrat B, PB0-PB7. Posamezna dioda bo svetila, če ima
ustrezni priključek vrat določen
kot izhod in vanj vpisano stanje
„0“. Tokovi skozi diode so omejeni
z upori R0-R7 na približno 2 mA,
kar je dovolj, da občutljive low-current diode zasvetijo s polno močjo.
LED diode in upori so oštevilčeni
glede na priključke vrat, na katere so priključeni. Poleg prikaza
stanja izhodnih priključkov lahko
skupino LED diod D0-D7 uporabimo tudi za signalizacijo ali prikaz
enostavnih svetlobnih efektov (kot
je na primer potujoča luč). Kadar
kratkostičnik J1 ni nameščen, bodo
LED diode D0-D7 ostale ugasnjene ne glede na stanje izhodnih
priključkov vrat B,
» dvobarvna (rdeča in zelena)
LED dioda D9 je priključena
na priključke PD5 in PD6. Posamezni segment sveti takrat, ko je

priključek, kateremu pripada, nastavljen kot izhodni in postavljen
v stanje „1“. Z upori R15 in R16
sta tokova skozi diodi omejeni na
približno 6 mA. Osnovna naloga te
diode je prikaz stanja programa ali
mikrokontrolerja, saj lahko sveti
rdeče, rumeno ali zeleno. Rdeči
del diode je priključen na OC0B
izhod časovnika Timer0, zato lahko D9 uporabimo tudi za opazovanje pulzno-širinske modulacije
(PWM), lahko z močjo svetlobe ali
z njeno barvo v kombinaciji z zelenim delom te diode,
» pasivni piezo-element (buzzer) X2
je prek upora R17 in kratkostičnika
J2 priključen na priključek PB3. Če
je PB3 izbran kot izhodni priključek
in se stanje na njem menja s
frekvenco v razponu od sto do
nekaj tisoč Hz, bo piezo-element
proizvedel zvok/piskanje z isto
frekvenco, ker je PB3 obenem tudi
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OC1A izhod časovnika Time1. Ta
zvok je mogoče proizvesti na programskem nivoju, prek prekinitev
ali samo z uporabo strojne opreme.
Tako bomo X2 lahko uporabili
za prikaz prekinitev in različnih
načinov
delovanja
časovnika
Timer1. S kratkostičnikom J2
prekinemo povezavo zvočnika z
izhodnim priključkom PB3 in s
tem preprečimo hreščanje v njem,
kadar PB3 uporabljamo v kakšne
druge namene,
» tipke T2-T4 so povezane na
priključke PD2-PD4. Kadar želimo
prebrati stanje tipk, morajo biti
priključki vrat v programu določeni
kot vhodi. Priključki PD2-PD4 so
izbrani za priključitev tipk zato, ker
so isti priključki obenem tudi vhodi, prek katerih je mogoče aktivirati
zunanje prekinitve (INT0 in INT1)
oziroma vhod časovnika Timer0
(T0). To pomeni, da je stanje tipk
T2 in T3 mogoče prebrati ne samo
s preverjanjem logičnega stanja
vhodnih priključkov, ampak tudi z
uporabo mehanizma zunanjih prekinitev. Poleg branja stanja tipke
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T4 s preverjanjem logičnega stanja
ustreznega vhodnega priključka,
lahko T4 uporabimo tudi kot vir
impulzov za časovnik Timer0,
» s tipko RESET ponastavimo (resetiramo) mikrokontroler,
» na konektor PB so priključeni vsi
priključki vrat B in napajanje (+5
V). Razporeditev priključkov je
enak, kot smo ga navajeni na naših
ostalih razvojnih sistemih. To
pomeni, da je vse naše periferne
naprave (alfanumerični prikazovalnik, matrična tipkovnica, modul za
krmiljenje motorja itd.) mogoče
priključiti tudi na MikroPin,
» konektor PROG uporabljamo
za priključitev programatorja.
Združljivi programatorji bodo
opisani v posebnem poglavju.
Seveda moramo omeniti tudi to,
da je predvideno +5 V napajanje
MikroPina prek programatorja z
USB vodila računalnika. S tem se
izognemo napetostnemu stabilizatorju in posebnim virom napajanja.
Rumena LED dioda D8 označuje,
kdaj je razvojni sistem priključen
na napajalno napetost, ima pa še

SPAJKALNA POSTAJA
ZA
PRIHODNOST

Pooblaščeni zastopnik,
prodajalec in serviser

www.at-oprema.si
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dodaten pomen v napredni izvedbi
razvojnega sistema MikroPin+.

Spoznajmo MikroPin+
Na sliki 2 je narisana shema naprednega razvojnega sistema MikroPin+.
Ta je popolnoma združljiv z MikroPinom, prinaša pa nekaj novih funkcij.
Dodatna vezja so na sliki 2 narisana v
modri barvi:
» kvarčni kristal X1 s kondenzatorjema C3 in C4. ATtiny2313 in sorodni mikrokontrolerji imajo privzeto
nastavljen interni RC oscilator
frekvence 8 MHz. Točnost in stabilnost tega oscilatorja bo dovolj
dobra za različne primere uporabe. Kadar pa od mikrokontrolerja
pričakujemo natančno mjerenje
in/ali generiranje časovnih intervalov ali frekvence, ga moramo
poganjati s kvarčnim oscilatorjem.
Kvarčni oscilator izberemo s postavljanjem ustreznih fuse bitov med
programiranjem (postopek bo pojasnjen kasneje),
» upori R19-R21. Če je kateri od
priključkov PD2-PD4 po pomoti
nastavljen kot vhod in postavljen
v stanje „1“, bi pritisk tipke na
tem priključku lahko poškodoval
mikrokontroler. Ti upori omejujejo izhodne tokove priključkov
na zmernem nivoju, obenem pa
ne motijo branja tipk, kadar so
priključki izbrani kot vhodi,
» alfanumerični LCD prikazovalnik.
MikroPin+ ima ugrajen konektor za neposredno priključitev
alfanumeričnega LCD displeja.
Čeprav je na sliki 2 označen prika-

zovalnik 16x2 (dve vrstici s po 16
znaki), lahko uporabimo tudi
druge izvedbe, če imajo enak razpored priključkov. Priporočam
uporabo prikazovalnika brez osvetlitve ozadja, saj se odlikujejo po
zelo majhni porabi, okrog 2 mA.
Osvetlitev ozadja ima pri nekaterih
prikazovalnikih porabo tudi prek
100 mA. Če jih boste vseeno uporabili, jim omejite porabo na 4050 mA. To je bilo povsem dovolj za
vse prikazovalnike, ki sem jih imel
na razpolago. Zmanjšanje toka osvetlitve ozadja dosežemo z uporom
R18, ki je povezan zaporedno z osvetlitvijo (LED ploščico). Vrednost
uporov lahko po potrebi spreminjamo; dobiti moramo čim boljšo
čitljivost ob čim manjši porabi. S
trimer uporom R14 nastavljamo
kontrast prikazanih znakov,
» izhodni modul z integriranim
vezjem LM272M (IC2) lahko uporabimo za priključitev motorja,
grelcev, relejev, luči in ostalih
močnejših porabnikov. S tem dodatkom postane MikroPin+ preprost robotski krmilnik. Največji
tok na posameznem izhodu (M0,
M1) je 1 A. Tako velikega toka ne
moremo dobiti iz USB vodila, zato
je za močnostni modul potrebno
zagotoviti poseben vir napajanja.
To napajanje se priključi na sponke
M+ i M- (pazite na polariteto!).
Napetost tega vira je lahko katerakoli napetost med 5 in 28 V,
izberemo pa jo glede na zahteve
priključenega bremena. Napetost
dodatnega vira naj bi bila stabilna,
ni pa potrebno, da je stabilizirana.

Slika 3: Načrt ploščice tiskanega vezja za razvojna sistema MikroPin in MikroPin+
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Pomembno je, da pri obremenitvah
ne niha preveč, uporabimo pa lahko tudi malo boljši omrežni adapter, ki ima tudi možnost nastavitve
izhodne napetosti. Priključitev in
uporaba močnostnih porabnikov
bo podrobno opisana kasneje,
» napetostni stabilizator z integriranim vezjem LP2950-5 (IC3)
predstavlja alternativni vir napajanja razvojnega sistema. Ta lahko
postane zanimiv takrat, ko je mikrokontroler sprogramiran in lahko
razvojno ploščico tudi ločimo od
(povezava USB) računalnika. IC3
se napaja prek priključkov M+ i
M-, ki sta ista ki jih uporabljamo
tudi za napajanje močnostnih
bremen. Če se močnostni izhodni
modul ne uporablja, mora alternativni vir zagotoviti 150 mA toka
pri izhodni napetosti med 5,5 in
30 V. Ni potrebe, da bi bil vir stabiliziran, vendar lahko znižanje napajalne napetosti pod 5 V povzroči
nestabilnost LP2950 in reset mikrokontrolerja. Če boste izkoristili
možnost alternativnega napajanja
mikrokontrolerja prek IC3, je treba vodnik, ki povezuje priključek
1 konektorja PROG s točko +5V,
zamenjati s kratkostičnikom J3, s
katerim se potem izbira vir napajanja. Kadar je srednji priključek
kratkostičnika J3 povezan s
priključkom A, je izbrano napajanje s priključka 1 konektorja
PROG, oziroma z USB vodila. Kadar je srednji priključek povezan s
priključkom B, prihaja napajanje
prek IC3,
» varovalka F1 je predvidena kot dodatna zaščita USB vodila in programatorja pred preobremenitvijo.
Poraba je odvisna od števila vklopljenih LED diod in še najbolj od
osvetlitve ozadja LCD prikazovalnika MikroPin-a in se giblje nekje
med 20 in 80 mA. Vse naprave, ki
jih priključimo prek konektorja PB1
večajo skupno porabo vendar lahko pričakujemo, da skupna poraba
v „normalnih“ okoliščinah ne bo
presegla 100-120 mA. To je še vedno tok, ki ga zmoreta oba, LP2950
in USB vodilo. V primeru kratkega
stika ali kakšne druge napake,
zaradi katere bi se poraba modula
povečala prek običajne meje, se bo
aktivirala interna zaščita v LP2950
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in omejila tok. Če pa sistem napajamo prek USB vodila, tok ne teče
skozi vezje LP2950, zato bi lahko
kratek stik poškodoval računalnik.
V tem primeru za zaščito toplo
priporočam namestitev varovalke F1 na MikroPin-u, razen, če
boste uporabljali programator, ki
ima takšno varovalko že vgrajeno
(Proggy II). Tu potem varovalka F1
ni potrebna in se lahko nadomesti
z žično prevezavo.
Opomba: Kvarčni oscilator, zaščitni
upori, LCD prikazovalnik, močnostni
modul, alternativno napajanje in varovalka F1 so neodvisni drug od drugega
in jih lahko na MikroPin dodajate po
potrebi.

Izdelava
MikroPin in MikroPin+ je najlažje
izdelati na tiskani ploščici, katere načrt
je prikazan na sliki 3. Ploščica je enoslojna in jo seveda lahko z malo pazljivosti
izdelate tudi doma, bolj natančno
izdelano pa boste lahko naročili prek
prodajnega servisa revije.
Slika 4 zgoraj prikazuje montažno
shemo razvojnega sistema MikroPin.
Bodite pozorni na kratkostičnika *1
in *2 in na položaj mikrokontrolerja,
LED diod in 10-pinskih konektorjev.
Kratkostičnika *1 in *2 sta (podobno kot ostali kratkostičniki označeni
z zvezdicami) žici, ki jo prispajkamo
z zgornje strani tiskanega vezja. LED
diode D0-D9 morajo biti „točkaste“
izvedbe, takšne, kot so prikazane na
slikah 1 in 2. Širina ohišij takšnih diod
je običajno 1,8-2,5 mm; klasičnih
LED diod premera 3 mm ne boste
mogli vgraditi na predvideno tiskano
ploščico. Krajši priključki teh diod
(katode) je treba obrniti proti IC1.
Odrezani rob ohišij LED diod D8 in
D9 se prav tako obrne proti IC1. C1 in
R17 sta nameščena znotraj podnožja
za IC1. Če imate podnožje s srednjo
prečko, jo boste morali odstraniti.
Fotografija izdelanega prototipa je
prikazana je na sliki 5 zgoraj. Prototip
se v nekaterih majhnih podrobnostih
razlikuje od končne izvedbe tiskane
ploščice. Namesto žice *2 je na primer
vgrajen pravi kratkostičnik J3, vidita pa
se še dva kratkostičnika, *3 in *5, ki
sta uporabljena med razvojem, a nista
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nujno potrebna za delovanje
osnovne verzije MikroPin-a.
Slika 4 spodaj prikazuje
montažno shemo razvojnega sistema MikroPin+, slika
5 spodaj pa fotografijo
izdelanega prototipa. Če uporabljamo varovalko F1, se
ta namesti na tiskano vezje
namesto kratkostičnika *1.
Če bomo uporabili alternativno napajanje (IC3), se
žični kratkostičnik *2 nadomesti z igličastim J3, poleg
tega pa moramo namestiti
še kratkostičnik *5. Kondenzator C2 se prispajka znotraj
podnožja IC2.
Zaščitni upori R19-R21 na
sliki 4 niso označeni, ker so
SMD izvedbe in se spajkajo
s strani vodov. Spajkalne
točke se nahajajo med tipkami T2-T4 in mikrokontrolerjem IC1. Pred spajkan- Slika 4: Montažna shema razvojnih sistemov MikroPin
jem uporov je treba prerezati (zgoraj) in MikroPin+ (spodaj)
povezavo, ki povezuje spajkalna otočka vsakega posameznega upora. Skica na sliki 6 ilus- emi označeno kot LCD, je pravzaprav
trira opisani postopek.
sestavljeno iz dveh letvic s po 6 kontakti, ki so namenjeni priključkom 1-6
Največ pozornosti moramo posvetiti in 11-16. Kontakti za priključke 7-10
alfanumeričnem prikazovalniku. Nje- niso predvideni. Višina letvic mora biti
govo podnožje, ki je na montažni sh- takšna, da je med LCD-jem in IDC10

Slika 4a: Model alfanumeričnega prikazovalnika s konektorji »zgoraj levo« je treba najprej obrniti
za 180° in šele nato namestiti na MikroPin+
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Slika 5: Fotografija izdelanih prototipov razvojnih sisitemov MikroPin (zgoraj) in MikroPin+ (spodaj)

konektorjem PROG in PORTB dovolj
prostora tudi takrat, ko je na konektor kaj priključeno. Višino kontaktne
letvice lahko povečamo tako, da dve
letvice vtaknemo eno v drugo (takšna
rešitev naj bi bila dovolj trdna, da
zdrži obremenitve zaradi LCD prikazovalnika). Kratkostičnika *6 in *7 sta
obvezna za napajanje prikazovalnika.
Odvisno od premera piskača X2, lahko

Slika 6: SMD upori R19-R21 se prispajkajo na
strani za spajkanje (solder), prej pa je treba še
prerezati povezave, kot je to označeno na sliki
zgoraj
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Slika 7: Namestitev alfanumeričnega prikazovalnika s priključki spodaj levo
(zgoraj) in zgoraj levo (spodaj) na razvojni sistem MikroPin+

te kratkostičnike vsaj delno povežemo
tudi pod njim, zato jih je potrebno namestiti pred montažo piskača.
Z MikroPin-om se lahko uporabljajo alfanumerični LCD prikazovalniki s kontakti spodaj levo ali zgoraj

levo. Skica na sliki 7 zgoraj prikazuje
kako se na MikroPin+ namesti LCD
s priključki spodaj levo. Prekrižani
priključki se ne uporabljajo. Takšen
LCD prikazovalnik ima lahko 14 ali
16 priključkov. Opozorilo! Priključka
15 in 16, ki sta namenjena napajan-

Slika 9: Poceni programator za MikroPin in MikroPin+
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Slika 8: Namestitev kratkostičnikov *3 in *4
je odvisna od razvrstitve osvetlitve ozadja na
uporabljenem prikazovalniku

ju osvetlitve ozadja, sta nameščena
poleg priključka 1 in ne zraven 14!
MikroPin+ ni predviden za krmiljenje
takšnega prikazovalnika z osvetljenim ozadjem, zato na tiskanem vezju
tudi niso predvideni priključki zanje.
Ko boste nameščali prikazovalnik
v podnožje, bodite pozorni na to,
da bo pin 1 LCD-ja vtaknjen v pin
1 LCD konektorja. Kontakta 15 in
16 na tiskani ploščici morata ostati
prazna. Napačno priključevanje bo
trajno poškodovalo LCD! (Opomba:
če ste uporabili izvedbo LCD prikazovalnika z osvetljenim ozadjem,
lahko napajanje za osvetlitev dobite
s priključkov 1 in 2 tako, da povezave
prespajkate na samem prikazovalniku; upor R18 za omejevanje toka osvetlitve ozadja je prav tako potrebno
namestiti nanj.)
Skica na sliki 7 spodaj prikazuje,
kako se na MikroPin+ namesti LCD s
priključki zgoraj levo. Ta model prikazovalnika moramo obrniti za 180°,
tako da so priključki spodaj desno,
potem pa ga vtaknemo v podnožje na
tiskani ploščici. Tudi tu je potrebno
paziti, da bo priključek 1 LCD prikazovalnika vtaknjen na priključek 1
podnožja konektorja na ploščici tiskanega vezja. Pri tem modelu LCD
prikazovalnika sta priključka za osvetlitev ozadja (15 in 16) nameščena
zraven priključka 14 in se priključita
na konektor, ki je nameščen na tiskani ploščici razvojnega sistema. Na
žalost razporeditev priključkov za
anodo (A) in katodo (K) osvetlitve
ozadja ni enak pri vseh proizvajalcih!
V naši spletni trgovini lahko kupite
alfanumerični LCD prikazovalnik,
pri katerem je 15=A in 16=K. Temu
sta prilagojena tudi kratkostičnika
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kosov

Programator

ATtiny2313 (AT2313A, AT4313)

1

LED low-current, rdeča , točkasta, 2 mm

8

Poceni razvojni sistem zahteva tudi poceni programator! Najenostavnejši in najcenejši programator v tem trenutku je prikazan na sliki 9: sastavlja ga šestžilni oklopljeni kabel dolžine 1-2 m in
nekaj konektorjev. Če imate morda kje star kabel
za tiskalnik (za paralelni port) in USB kabel (pokvarjena USB miška), vas takšen „programator“
ne bo stal niti f icka! Za priključitev na PC imamo
kar dva konektorja: moški DB25M za paralelni
port in klasični USB A. Prek paralelnih vrat programator dobiva potrebne krmilne signale, z USB
vodila pa jemljemo samo +5V za napajanje. Od
štirih žic, ki so priključene naUSB vodilo prek USB
A konektorja, je treba izbrati tiste dve, ki sta masa
in +5V. V mojem primeru, sta bili ti dve žici črne in
rdeče barve, vendar to ni pravilo in je pred posegom pametno preveriti, če to drži. Dolžino USB
kabla določite glede na oddaljenost USB in LPT
priključkov na vašem računalniku; prosti konec
USB kabla napeljite v ohišje DB25M konektorja in
ga tam povežite tako, kot je prikazano na sliki 9.
Če boste uporabili kabel 6x0,14, boste posamezne
žice lahko nepostredno vtisnili v IDC10F konektor,
kot da gre za pravi ploščati ( flat )kabel, za katerega je namenjen. Pazite na razporeditev vodnikov!

oznaka

opis

IC1
D0 -D7
D8

LED low-current , rumena, 3 mm

1

D9

LED R/G, trije priključki , 5 mm

1

R0 -R7, R9

1,5 kOhm

9

R8

10 kOhm

1

R10 -R13,R17

100 Ohm

5

R15, R16

470 Ohm

2

C1

100 nF, keramični, RM5

1

X2

piskač brez oscilatorja 12 -22 mm 4 kHz
(PT -1450P ali podobno.)

1

RESET, T2 -T4

tipka za tiskano vezje, ozki

4

PROG,PB

konektor IDC10M za tiskano vezje

2

J1,J2

kratkostičnik igličasti, 2-pola, s kapico

2

bez oznake

IC podnožje 20 pin

1

bez oznake

ploščica tiskanega vezja MikroPin

1

Tabela 1: Spisek elemetov za MikroPin

oznaka

opis

kom

IC2

L272M

1

IC3

LP2950 -5.0

1

R14

10 kOhm, trimer, ležeči

1

R18

18 Ohm

1

R19 -R21

150 Ohm , SMD 0805

3

C2

100 nF, keramični, RM5

1

C3, C4

18 pF, RM2.5 ali RM5

2

C5

10μF/35V

1

C6

1μF/16V tantal

1

X1

8 MHz kvarz , nizki

1

M+, M -

dvopolna vrstna sponka za tiskano vezje, črna

2

M0M1

dvopolna vrstna sponka za tiskano vezje, modra

1

J3

kratkostičnik igličasti, 3-pol, s kapico

2

F1

Varovalka 250 mA, RM5

1

bez oznake

IC podnožje 8 pin

1

LCD 16x2

Alfanumerični prikazovalnik 16x2 ali podoben

1

bez oznake

konektor 20- poligličasti M -M 2 ,54 mm za
ploščico

1

bez oznake

Konektor 20 -pol Ž - 2, 54 mm za ploščico, visoki

1

Tabela 2: Popis dodatnih elementov za MikroPin+

*3 in*4 na sliki 4 spodaj. Previdnost ne bo odveč med
nameščanjem kratkostičnika *3: med uporoma R11 in R12
se nahajata dve luknjici; *3 prehaja prek desne in se spajka v levo. Če pa ima vaš prikazovalnik razporeditev izvodov
15=K in 16=A, se *3 spajka v desno luknjico med oba upora,
leva pa ostane prosta, vendar je sedaj kratkostičnik *4 nekoliko daljši. Vse to je dobro prikazano na sliki 8. Fotografija
na sliki 4a prikazuje, kako se model prikazovalnika , ki ima
priključke »zgoraj levo« , priključi na MikroPin+.
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Programator s slike 9 iz programa Bascom-AVRa
izbere kot Sample electronics in podpira vse njegove funkcije, vključno s programiranjem fuse bitov. Pomembno je le to, da so paralelna (printer)
vrata v BIOS-u računalnika nastavljena kot EPP.
MikroPin ima vgrajene zaščitne upore R10-R13, s
katerimi ščitimo paralelna vrata računalnika pred
morebitnimi nepravilnostmi v delovanju s strani
MikroPin-a. Ker opisani programator nima varovalke, s katero bi zaštitili USB vodilo, priporočam
vgradnjo varovalke F1 na ploščico MikroPin-a. Če
je IDC konektor vedno povezan z MikroPin-om,
je treba najprej vključiti USB konektor (da MikroPin dobi napajanje) in šele zatem DB25M; pri
izklopu naj bo vrstni red ravno obraten. Namesto
tega postopka lahko USB in DB25M konektor
priključimo z računalnikom po poljubnem vrstnem redu, vendar šele nazadnje priključimo tudi
konektor IDC10F v PROG podnožje.
Enostavne rešitve imajo običajno kakšne omejitve
in tudi ta ni izjema: vse več sodobnih računalnikov
nima več vgrajenih paralelnih vrat, prenosniki pa
so sploh že dolgo brez njih! Zato ta programator
na teh računalnikih ne boste mogli uporabljati,
USB-LPT pretvorniki (vsaj tisti, kis em jih sam preizkusil) pa ne delujejo dobro. V teh primerih boste
morali pač poseči po pravih USB programatorjih,
kot sta na primer Proggy II ali najnovejši MikroB,
čigar cena prav tako ne presega 10 €. Kako se MikroB namesti in uporablja, pa boste izvedeli v Svetu
elektronike.
www.svet-el.si
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