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1. fejezet - Bevezetés 

A mikrovezérlők, vagy más néven mikrokontrollerek napjaink elektronikai iparának egy nagyon fontos terméke. 

Alkalmazásuk – az informatika fejlődésével – egyre szélesebb körű, egyre több helyen találkozhatunk velük, a 

gyerekjátékoktól a bonyolult ipari automatizálásokig. 

A mikrovezérlőkig az egyre növekvő elektronikai integráltság során jutunk el. Az integráltság növekedésével az 

egy lapon kialakítható áramkörök egyre bonyolultabbak lehettek. Először az egy lapra integrált központi 

feldolgozó egység (Central Processing Unit - CPU) jelent meg. A CPU önmagában nem működőképes. Ahhoz, 

hogy az információfeldolgozás általános modellje szerint működő egységet kapjunk, memóriára, be- és kimeneti 

egységekre is szükség van. Ezek az egységek külön áramköri lapokra lettek integrálva és a kapcsolatot a CPU-

val nyomtatott huzalozású lemezeken (alaplap) oldották meg. Ez a felépítés jellemző a mai napig a különböző 

számítógépekre. Az integráltsági fok további növekedése egyrészt a processzorok egyre magasabb 

teljesítményét, másrészt az egy áramköri lapra kialakított különféle áramkörök számának növekedését tette 

lehetővé. Ez utóbbi eredményeképp egy tokozásba lehetett helyezni a központi feldolgozó egységgel a memóriát 

és a be- és kiviteli egységet is. Megjelentek az egy tokos mikroszámítógépek, vagy mai nevükön a 

mikrovezérlők (mikrokontrollerek). 

A mikrokontroller egy önálló, programot végrehajtani tudó eszköz, amely nem csak a programot végrehajtó 

központi egységet, vagy közismert elnevezésével a CPU-t, hanem a program- és adattárat, illetve számos 

perifériális áramkört tartalmazó egyetlen tokba integrált áramkör. 

A mikrovezérlők számítási teljesítményben jóval alulmaradnak a processzorokkal szemben, azonban 

alkalmazásuk a sokrétű integrált perifériának köszönhetően napról napra elterjedtebb. Sokszor, a megoldandó 

feladat egyáltalán nem igényli a magas számítási teljesítményt, hanem sokkal inkább az áramkör egyszerűségét, 

megbízhatóságát és olcsóságát. Ezekben az esetekben a legjobb választás a mikrovezérlős rendszer lehet. 

1. A mikrovezérlők fejlődése 

Az alábbiakban egy pár évszám kerül megemlítésre, amelyek mérföldkövek a mikrovezérlők fejlődésében. 

1969-ben a Nippon Calculating Machine Co. 12 féle kalkulátor chipet rendel az Inteltől a Busicom 

számológépekhez. Az Intel erre megalkotja az MCS-4 családot, amely négy IC-ből áll, rendre a 4001/2/3/4-ből. 

A 4004-es egy 4 bites CPU (1971-ben jelentik be), a 4001-es egy ROM a programmemóriának, a 4002-es RAM 

az adatmemóriának és a 4003-as egy statikus shift-regiszter az I/O vonalak kibővítéséhez. 

 

1.1.1. ábra 

1974-ben az Intel bejelenti a 8080-as processzort, az első széles körben elterjedt PC (Altair 8800) magját 

($360). Ez már 8 bites CPU. 

1974. Texas Instruments: TMS1000 az első igazi mikrokontroller megjelenése, a család tagjai már tartalmaztak 

processzort, (ROM, később RAM) memóriát, ki- és bemeneti vezérlőegységeket. 

1975. General Motors: Motorola 6800 – autóiparnak kifejlesztve ($180). Ezekből alakult ki a 650X sorozat, a 

korai Commodore, Atari és Apple számítógépek processzorai (6501/6502: Atari, 6510: C64 (ára kb.: 25$)) 

1976. Zilog kiadja a sokáig népszerű Z80 processzort. (kb. 290 000 db-ot adtak el). A Z80C típus órajel-

frekvenciája már 10 MHz volt. 

1980. Intel: 8051 ( On-board EPROM-mal) (91millió) 

1993-ban jelenik meg az első PIC16C84 sorozat 

1997. Az Atmel kiadja az első, áramkörben programozható, ún. ISP Flash-es sorozatot 

Ezután a fejlesztés a minél sokoldalúbb felhasználás érdekében a tokba integrált perifériákra és a működési 

sebesség növelésére irányul. Napjainkban már a 32 bites mag, a sok perifériális áramkör és a magas integráltság 
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jellemzi a mikrovezérlőket. Míg az 1993-ban megjelent PIC16C84-ben az általános célú I/O portok és egy 

számláló/időzítő áramkör kapott helyett a perifériák között, addig ma már a tokba integrált perifériális 

áramkörök igen sokrétűek lehetnek, úgy mint soros port, USB, CAN busz, analóg áramkörök, ethernet vezérlők, 

kapacitív (touch-pad) illesztők stb. Perifériális fejlesztési eredményeknek tekinthetőek továbbá a mag belső 

fejlesztései is, mint pl. a DMA, több akkumulátor, DSP modul is. Hasonlóan a PIC16C84 esetében az órajel-

frekvencia még 10 MHz volt, ma már a pár száz MHz-es órajel-frekvencia is gyakori. 

2. A mikrovezérlők alkalmazási területei 

Integráltságát tekintve a mikrovezérlő a mikroprocesszor és a PLC között áll. A mikroprocesszor – a fentiek 

értelmében – nem tartalmazza a működéséhez szükséges perifériális áramköröket, program- és adattárat, egyéb 

perifériákat, a PLC pedig már egy kész, tokozott eszköz, amely tartalmazza a működéséhez szükséges összes 

kiegészítő áramkört, mint a tápellátás áramköreit, a kimeneti meghajtó, a bemeneti illesztő áramköröket stb. (és 

egy mikrovezérlőt). 

Más szóval, ha az elvégzendő munkát tekintjük, egy mikrovezérlős feladat megoldása – hasonlóan egy 

mikroprocesszoroshoz – elektronikai tervezéssel és kivitelezéssel kezdődik, míg egy PLC-s feladat esetében az 

egyes elemeket csak vezetékeznünk kell. Ezután jöhet a végrehajtandó program megírása. Ez a feladat 

mindhárom esetben megoldandó. A mikroprocesszorokat nagy számítási igényeknél alkalmazzuk, illetve olyan 

helyen, ahol a nagyfokú rugalmasság a cél. A mikroprocesszorral tervezett áramkörökben a perifériális 

áramköröket is külön-külön meg kell terveznünk, míg a mikrovezérlőkben a gyakran használt perifériális 

illesztő már a tokba van integrálva. Persze nem minden elem, például egy analóg bemeneti jelhez az A/D 

átalakító a tokban belül helyezkedik el, azonban az analóg jel méréséhez szükséges egyéb (pl. bemeneti illesztő) 

áramköröket már nekünk kell megtervezni. Így – kisebb célfeladatok megoldása esetében – a mikrovezérlő 

rendelkezik a mikroprocesszorok programozásának rugalmasságával, kiegészítve azzal a könnyítéssel, hogy a 

tokba integrált perifériális elemeket nem kell nekünk megterveznünk, hanem azokat csak használnunk kell. 

Összefoglalva, mikor is használunk mikrovezérlőt: 

• A feladat PLC-vel nem oldható meg 

• Nagyobb darabszámoknál, amikor a termék kifejlesztésének költsége egy termékre levetítve már nem 

számottevő. 

• Jól megfogalmazott feladatokat kell „csak” végrehajtani, mivel egy mikrovezérlő belső programtárat 

tartalmaz, a belső program korlátozottan változtatható. 

• lehető legkisebb helyigény 

• diszkrét áramköri elemekből a feladat már nehézkesen, sok elemből oldható meg. (Sokszor olcsóbb egy 

mikrovezérlő alkalmazása, mint a diszkrét logikai elemekből összeépített nyomtatott áramköri lap cm2 ára.) 

 

1.2.1. ábra 

mikor PLC-t: 

• kis darabszámoknál (1-2) darab. Ekkor nem éri meg az áramköri fejlesztés költsége. 

• rövid határidőknél 

 

1.2.2. ábra 

és mikor mikroprocesszort (számítógépet): 

• nagy számítási igényeknél, 

• kis darabszámoknál 



 Bevezetés  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• egyedi perifériális igényeknél, 

• mindig változó feladatok végrehajtásánál, kihasználva a külső és lényegesen nagyobb programtár adta 

lehetőségeket. 

 

1.2.3. ábra 

A mikrovezérlős rendszerek tervezésében sokszor egy plusz nehézséggel is szembe kell néznünk, nevezetesen, 

hogy mikrovezérlős alkalmazás tervezésekor a hardveres és a szoftveres szakember már nem különülhet le, a két 

feladatot szimultán kell kezelnünk. 
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2. fejezet - A processzoros 
rendszerek felépítése 

A processzoros rendszerek működéséhez központi egységre (CPU-ra), program- és adattárra (memória), illetve 

a külvilággal való kapcsolattartás érdekében be- és kiviteli egységre van szükség. 

Központi egység (CPU) – funkciói: 

• Biztosítja a mikrogép minden eleme számára az időzítő és vezérlőjelet 

• Adatok és utasítások tárból/ba mozgatása 

• Utasítások dekódolása és végrehajtása 

• Adatforgalom irányítása 

Programtár, adattár: működtető program, ill. a program működése során létrejövő, vagy a külvilág felől 

érkező adatok tárolása 

Be és kiviteli egység (I/O): kapcsolattartás a külvilággal 

Egységek közötti információ és adatáramlást biztosító vonalak (sín, más néven busz) 

 

2.1. ábra 

1. A processzormag 

A mikroprocesszor funkcionális szempontból egy szinkron szekvenciális logikai hálózat. Belső állapota, mint 

bármely szinkron szekvenciális logikai hálózatnál, az órajel ütemére változik meg. Minél nagyobb az órajel 

frekvenciája, annál gyorsabban hajtja végre az utasításokat. 

Felépítésük szerint a processzorok CISC (Complex Instruction Set Computer) vagy RISC (Reduced Instruction 

Set Computer) architektúrájúak lehetnek. 

A 70-es évek elejére a processzorok nagyszámú, bonyolult utasítással rendelkeztek, illetve sokféle címzési 

eljárást alkalmaztak. Ez a bonyolultság már-már a hatékony működést veszélyeztette, ezért felmerült az 

egyszerűsítés kérdése. A fejlesztés innentől két szálon futott és kifejlődött a kétféle ismert processzortípus, a 

CISC (Complex Instruction Set Computer - Teljes utasításkészletű processzor) és a RISC (Reduced Instruction 

Set Computer - Csökkentett utasításkészletű processzor) processzor. 
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A CISC processzorok előnye a nagyszámú utasításkészlet és a sokféle címzési mód. Az alkalmazott vezérlési 

mód, a mikroprogramozott vezérlési eljárás, minek értelmében a végrehajtás alatt lévő utasítás egy 

mikroprogramtárban lévő programot indít el. A mikroprogram utasításai a mikroutasítások, melyek elemi 

vezérlési lépések szerint vezérlik a hardver működését. A mikroprogramozott vezérlés hátránya, hogy hosszabb 

időt és több hardver-erőforrást vesz igénybe a párhuzamosan elvégezhető részműveletek szimultán 

elvégzéséhez. 

A RISC processzorok kifejlesztésénél elsődleges cél volt, hogy kiiktassák a mikroprogramozott vezérlést, ami 

nem más, mint egy számítógép a számítógépen belül. A felépítés így bonyolult és lassítja az utasítás-

végrehajtást. A RISC processzortípusban a mikroprogram helyett sok, gyorsan hozzáférhető regisztert 

alkalmaznak. Utasításkészlete kevesebb számú, csak a belső regisztereken elvégezhető és egyszerű memóriába 

író, illetve onnan olvasható utasításokból áll. Az utasítások általában egy órajel alatt végrehajtódnak és 

egyforma hosszúságúak. Minden bonyolultabb műveletet ezek segítségével kell úgymond szoftveresen 

megoldani. Végeredményül több utasításból álló programot kapunk, de a tapasztalat szerint, a bonyolult (sok 

RISC utasítást igénylő) műveletekre viszonylag ritkán van szükség. 

A fentiekből következik egy jellegzetes eltérés a két processzorhoz tartozó fordítóprogram (compiler) között. A 

CISC technika esetén elegendő egy olyan, viszonylag gyengébb fordító, amely a programot egy egyszerűbb 

szintre fordítja, majd ezután a vezérlést a meglehetősen összetett mikroprogramok veszik át. Ezzel szemben a 

RISC processzorok esetében egy olyan bonyolult optimalizálási feladatokat ellátó fordítóprogram szükséges, 

amely a megírt programot olyan elemi utasításokra tudja bontani, melyek már – a mikroprogramhoz hasonlóan – 

képesek vezérelni a működést. A végrehajtás ezután már áramköri szinten valósul meg. Ezzel együtt jár az is, 

hogy a RISC processzorok gépi kódú programozása nehéz, gyakran egy magas szintű programozási nyelvre 

bízzuk a gépi szintű forráskód előállítását. 

A két processzor utasításai végrehajtásukban is és hosszukban is különböznek. Tekintve, hogy a CISC 

processzorok utasítása több műveletet hajt végre, a program kevesebb utasítást tartalmaz, így kevesebb 

tárterületet igényel. A RISC processzornál ez fordítva igaz, az elemi utasításokból álló program hosszabb lesz. 

A fellépő többlet tárterület azonban sok esetben még kevesebb is, hisz az utasítások rövidebbek, mint a CISC 

processzor esetén, illetve a mikroprogramokat is tárolni kell. 

A processzor és az operációs rendszer kapcsolata is különbözik a két processzortípus esetében. A CISC 

processzorba utasításai számos olyan elemet tartalmaz, ami az operációs rendszer működését támogatja, mint 

például a multitaskos működés biztosítására, különböző védelmi funkciókra irányuló utasítások, memória-

megszakításkezelés stb. Ezek a funkciók a processzor használhatóságát növelik ugyan, de bonyolítják is a belső 

felépítést is, csökkentve a processzor teljesítőképességét. A RISC processzorok ezeket a funkciókat nem, vagy 

csak csekély mértékben tartalmazzák. A hangsúly ott inkább a processzor és operációs rendszer kölcsönös 

együttműködésén van. 

A fejlesztések kezdetén a fenti két processzortípus jelentősen különbözött egymástól, azonban a jellegzetes 

eltérésektől eltekintve a határ ma már kezd elmosódni, és a két típus egyre inkább hasonlóvá válik. 

2. A mikroprocesszor-architektúrák áttekintése 

A mikroprocesszorok Neumann-, vagy Harvard-architektúrájúak lehetnek. Ha a programkód és az adatok 

ugyanabban a memóriamodulban helyezkednek el, akkor Neumann-architektúrájú processzorról beszélünk. A 

Neumann-architektúra számítógépeknél elterjedt architektúra, de magasabb szintű mikrovezérlőknél is gyakran 

előfordul. A Neumann-architektúrájú gépnek öt alapvető funkcionális egységből kell állnia: bemeneti egység, 

memória, aritmetikai egység, vezérlőegység, kimeneti egység. A gép működését a memóriában tárolt programra 

kell alapozni. 

 

2.2.1. ábra 

A Neumann-architektúra előnye, hogy az adatok és a programok egy külső memóriaterületen helyezkedik el 

(HDD, flashmemória stb.), innen tölti be őket a gép. Betöltéskor a program és az adatok a központi memóriába 

kerülnek, a program végrehajtása megindul, és a gép szekvenciálisan végrehajtja az utasításokat, adatokat 

változtat, az ugró utasítások hatására a végrehajtást a memória más pontján folytatja stb. Mivel a külső 

adattárolón helyezkedik el a program is, lehetőséget ad a végrehajtandó program egyszerű változtatására, 

operációs rendszer betöltésére stb., ezért a személyi számítógépeknél ez az elv terjedt el. 
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2.2.2. ábra 

Számos mikrovezérlőben az adat- és programmemória az optimálisabb gyártás és működés érdekében elkülönül, 

ezek ún. Harvard-architektúrájúak. Ez az elv eredetileg a Harvard Mark I (1944) számítógéphez lett kidolgozva. 

A Mark I az utasításokat 24 bit széles lyukszalagon, az adatokat elektromechanikus regiszterekben tárolta. Ezek 

a korai gépek korlátozott adattárral rendelkeztek és a központi egység nem adott lehetőséget a programtároló 

adatként való elérésére. A programokat egy operátor töltötte be, a processzor nem volt képes magától indulni 

(nem volt bootolás). 

 

2.2.3. ábra 

A korszerű Harvard-architektúrájú számítógépek az adatokat és a programutasításokat elkülönítve tárolják, 

lehetőséget adva arra, hogy az adatmemória és a programmemória adatszélessége különböző lehessen, ami a 

párhuzamos adatkommunikáció mellett teljesítménynövekedést okoz. 

 

2.2.4. ábra 

A kétféle elv összehasonlítására tekintsük át az alábbi egyszerű, adatmozgató utasítás végrehajtását egy-egy 8 

bites Neumann- és Harvard-architektúrájú rendszerben: 

A Neumann-architektúrájú rendszerben a 8 bites adat beolvasása két lépésben történik, mivel az adattal egyező 

szélességű utasításban fizikailag nincs hely az adatra. Tehát a memóriából először egy 8 bites utasításkódot 

olvasunk be, majd második lépésként a szintén nyolcbites adatot, amivel az utasítást el kell végezni. A Harvard-

architektúra esetében – mivel a programszó hossza nem azonos az adathosszal – ez a művelet akár egy 

programsorba is beférhet. 

A Harvard-architektúrájú mikrovezérlőkben a program leggyakrabban egy futás közben nem módosítható 

memóriaterületen van kialakítva (mikrovezérlős alkalmazásokban általában nem is célunk a programot 

megváltoztatni). A modernebb mikrovezérlők viszont ma már módosított Harvard-architektúrát is 

alkalmazhatnak, tehát képesek olyan feladatokat is végrehajtani, mint pl. programok adatként való betöltése 

külső tárolóról, a programkód megváltoztatása és annak elindítása. 

A módosított Harvard-architektúra esetében a program- és adatmemória elválasztása már nem annyira szigorú, 

miközben megtartja a Harvard-architektúra fő előnyét, hogy a CPU egyidejűleg hozzáfér az adat- és 

programtárhoz. A leggyakoribb módosításban külön adat- és programmemória cache található, miközben 
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mindkettő ugyanazt a címteret, ill. memóriát használja. Amíg a CPU a cache memóriát használja, tiszta 

Harvard-architektúrájú gépként működik. Mikor ugyanez a gép közvetlenül fordul a memóriához, már 

Neumann-architektúrájú gépként viselkedik, mivel a programkódot adatként vagy fordítva, az adatokat 

programkódként kezelheti. Ez a módosítás széles körben elterjedt a modern processzorok, mint pl. az ARM 

vagy akár az x86-os architektúra körében. Erre is gyakran felületesen Harvard-architektúraként hivatkoznak, 

elhagyva a "módosított" jelzőt. 

 

2.2.5. ábra 

Egy másik változtatás már inkább a mikrovezérlők (PIC, AVR) területén terjedt el. Ez a változtatás lehetőséget 

ad az adatcserére a programmemória (ami általában programból nem változtatható ROM vagy flash) és a CPU 

között, lehetővé téve a programmemória szavainak csak-olvasható adatként való kezelését. Ezzel lehetővé válik 

konstans adatok, pl. szöveg, funkciótáblázatok hozzáférése anélkül, hogy azt előzetesen az adatmemóriába 

kellene másolni. 

 

2.2.6. ábra 

3. A központi egység (Central Processing Unit – CPU) 
főbb részei 

A központi feldolgozóegység, vagy processzor, az utasítások értelmezését és végrehajtását vezérli. A bemeneti 

eszközök segítségével kódolt információkat feldolgozza, majd az eredményt a kimeneti eszközök felé 

továbbítja, melyek ezeket az adatokat információvá alakítják vissza. A processzorok régebben több különálló 

áramkörből állt össze (lásd MCS4), azonban ma már a legfontosabb komponensek egyetlen szilícium-lapkára 

vannak integrálva. A mikrovezérlőkbe integrált alapvető komponensek a következőek: 

• Aritmetikai és logikai egység (Arithmetic and Logical Unit – ALU): A processzor alapvető alkotórésze, ami a 

program végrehajtása során a matematikai és logikai műveleteket hajtja végre. 

• Vezérlőegység (Control Unit – CU): Szervezi, ütemezi a processzor működését. Feladata az utasítások 

egymás utáni végrehajtásának vezérlése, az utasításokat és adatokat a memóriából egymás után sorban ki kell 

olvasni és az ALU segítségével feldolgozni. 

• Regiszterek: A regiszter a processzorba beépített, gyors elérésű, általában egy gépi szó hosszúságú 

memóriaelemek. A regiszterek általában addig tárolják az adatokat, amíg a processzor dolgozik velük. 

Lehetnek a processzorba integrált statikus memóriák (SRAM), de elképzelhetőek egy elkülönített RAM 

területen is. A processzorba integrált SRAM regiszter természetesen lényegesen gyorsabb elérésű, azonban a 

regiszterek száma korlátozott. A legtöbb mai processzor tartalmaz 10-1000 általános regisztert, és ezen kívül 

jó néhányféle, speciális célú dedikált regisztert. A legfontosabb regiszterek: 

• Utasításszámláló (Program Counter – PC ): a soron következő utasítás címét tartalmazza. Utasítás 

mutatónak/regiszternek is nevezhetik (Instruction Pointer – IP) 
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• Akkumulátor (AC) vagy munkaregiszter (W): az aritmetikai és logikai műveletek egyik operandusát 

tartalmazza. A korszerű számítógépekben az akkumulátor helyett már egy, vagy több regisztertömb van, 

amelyben akár 512 regiszter is elhelyezkedhet. Így csökkenthető a tárhoz fordulások száma, illetve növelhető 

a végrehajtás sebessége. 

• Státusz regiszter: Az utasítás-végrehajtás során bekövetkezett különböző állapotok jelzésére szolgál (pl. 

túlcsordulás, zérus eredmény, negatív eredmény …) 

• Utasításregiszter (Instruction Register – IR): A memóriából kiolvasott utasítást tartalmazza. Ennek a 

regiszternek a tartalma alapján határozza meg a vezérlőegység az elvégzendő műveletet. Az utasításszámláló 

tartalmát a program maga is változtathatja. 

• Veremmutató regiszter (Stack Pointer): a veremmemória legfelső elemére mutat (abban az esetben, amikor 

nem hardveresen különállóan kialakított veremmemóriáról van szó) 

• Tároló adatmutató címregisztere (DC): tárolja annak az adatnak a címét, amelyet a CPU kiolvas vagy beír a 

memóriába 

• Általános segédregiszterek 

• Buszvezérlő: A buszrendszert irányítja. A működés során a busz továbbítja az adatokat. 

A fenti komponenseken kívül mikrokontrollerekbe, mikroprocesszorokba még további elemek lehetnek 

integrálva: 

• Címszámító egység (Address Generation Unit – AGU): feladata a programutasításokban található címek 

leképezése a főtár fizikai címeire, illetve tárolóvédelmi hibák felismerése. 

• Gyorsítótár (Cache memória): a processzorba, vagy a processzor környezetébe integrált átmeneti információ-

tároló elem. A cache memória gyorsabb elérésű memória, mint a rendszer-memória, az utasítás-végrehajtás 

során gyakran használt adatokat célszerű ide előre betölteni. 
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3. fejezet - Mikroprocesszorok 
utasítás-végrehajtása 
általánosságban 

Egy mikroprocesszoros rendszerben az alábbi séma szerint hajtódnak végre az utasítások: 

A processzornak először is tudnia kell, hogy hol találja az elvégzendő utasítást. Az épp aktuálisan soron 

következő utasítás címe a programszámláló regiszterben (Program Counter – PC) található, így első lépésként a 

PC-be a végrehajtandó utasítás címe töltődik be (1). Ezután a címdekódoló segítségével a cím kijut a 

programmemóriát címző vonalakra (2) és kiválasztja a soron következő utasítás kódját, amit a programmemória 

adatvezetékein keresztül az utasításregiszterbe (IR) ír (3). Az utasítások – az adat nélküli, pl. vezérlő 

utasításoktól eltekintve két részből állnak, az utasítás kódjából (operation code – opcode) és az adatból, amin az 

utasítást el kell végezni, vagy más szóval az operandusból. Az utasításban ezen felül az eredmény tárolásának 

helye is meg van határozva. Az aritmetikai, logikai utasítások az akkumulátor (AC) segítségével hajtódnak 

végre. Általánosságban egy utasítás eredménye tárolódhat az akkumulátorban, vagy az adatmemóriában. 

Amennyiben az utasításkód adatra hivatkozik, az adatot be kell tölteni az aritmetikai logikai egységbe (ALU). 

Ekkor újból a memóriához kell fordulni, a címdekódoló segítségével ki kell olvasni az adatot a memóriából (4) 

és be kell tölteni az ALU-ba (5). Ezután a műveletvezérlő elvégezteti az adott műveletet (6), majd az eredményt 

visszaírja a memóriába (7). Az utasítás elvégezése után a programmemória következő címét kell meghatározni, 

ahonnan a programvégrehajtás folytatódjon. Ha a program szekvenciális, azaz a memóriában a következő 

utasítást kell végrehajtani, akkor a PC-t annyival kell megnövelni, amilyen hosszú az adott utasítás volt a 

memóriában. Lineáris címzés esetén például, ha az utasítás egy egysoros vezérlő utasítás volt adat nélkül, akkor 

egyszerűen eggyel növelni kell a PC értékét. Ha többször olvastunk a memóriából, akkor annyival növeljük a 

PC értékét, ahányszor a memóriához fordultunk. Ha ugró, elágazó utasítást hajtottunk végre, akkor az utasítás 

eredményeképp kapott regisztertartalmat kell a PC-be másolni. (8). 

 

3.1. ábra 

1. A megszakítások 

Egy processzornak rugalmasan reagálnia kell egy-egy külső eseményre. Az események létrejöttének detektálása 

kétféleképpen történhet: 
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• Polling: programozott átvitel, vagy a jel ciklikus vizsgálata Pl.: beolvasás billentyűzetről – Bármelyik 

billentyű lenyomásakor a billentyűzet kimenetén lévő „adat érvényes” jel szintre vált. Ezt egy bemeneti port 

egyik bitjére kötve a bit állapotának a programból való ciklikus figyelése lehetővé teszi a billentyű 

megnyomásának érzékelését, majd a kód beolvasását. Hátránya, hogy lelassítja a rendszert a kijelölt bemeneti 

bit állapotának ciklikus vizsgálata miatt 

• Megszakítás (interrupt): az esemény maga jelzi a processzor számára az állapotának megváltozását. Pl.: a 

billentyű lenyomását jelző „adat érvényes” jel megszakítást okoz, a megszakítási alprogram elvégzi a kód 

beolvasást és folytatódik a megszakított program 

A megszakítási rendszert először I/O műveleteknél alkalmazták, létrehozásának célja az volt, hogy egy I/O 

művelet elindítása után a processzornak ne kelljen várakoznia művelet befejeződésére, hanem a processzor a 

művelet befejeződésekor kapjon egy értesítést. Így az értesítés megérkezéséig más feladatokkal tud foglalkozni. 

A megszakítási állapot bekövetkeztekor a külső periféria egy megszakítás-kérő (interrupt request – IRQ) jelet 

generál. A megszakítás az eredetileg futó program utasításainak végrehajtását leállítja, és a processzor egy ún. 

megszakítási alprogramot (ISR – Interrupt Service Rutin) hajt végre, ami az esemény kezelését elvégzi, majd 

ennek befejeztével a processzor visszatér a megszakított program végrehajtására. A megszakítás tulajdonképpen 

egy már futó folyamat felfüggesztése egy másik futtatni kívánt folyamat érdekében, egy függvényhívás, ami 

abban különbözik a normál függvényhívástól, hogy a meghívásának időpillanatát nem ismerjük előre. 

Napjaink processzorainál a megszakításokat két csoportba szokás sorolni: 

• Külső megszakítások: a normál működés közbeni program végrehajtásának átmeneti felfüggesztését egy 

külső esemény (pl. adat érkezése egy adatkommunikációs modulban) bekövetkezése érdekében kell 

végrehajtani. 

• Kivételkezelés (exception): a normál programfutás alatt a szabályszerű végrehajtást megakadályozó esemény 

következett be (nullával osztás, memória túlcímzése stb.) 

A megszakítások időben véletlenszerűen következnek be, ezért elképzelhető, hogy egy éppen folyó 

megszakítási rutint egy másik esemény szeretne megszakítani. Ennek elkerülése érdekében a megszakítások 

prioritással rendelkezhetnek, illetve lehetnek maszkolhatók és nem maszkolhatók (non-maskable interrupt – 

NMI). A maszkolható megszakítások megszakítási kérelme átmenetileg letiltható, míg a nem maszkolhatóé 

nem. 

A megszakítást bekövetkeztekor a megszakítást okozó egységet azonosítani kell. Erre két lehetőség van, a 

lekérdezéses és a vektoros eljárás. A lekérdezéses (polling) eljárás esetében a CPU sorban lekérdezi a lehetséges 

megszakítást okozó egységeket és az elsőnek megtalált megszakítást okozó egységhez tartozó megszakítási 

rutint hajtja végre. A lekérdezés lehet hardveres és szoftveres is, processzortól függően. A vektoros felismerés 

esetében a megszakítást kérő egységnek lehetősége van azonosítani magát egy ún. megszakítási vektorral, amit 

a megszakítási kérésen felül küld. A megszakítási vektor segítségével meghatározható a megszakítást kérő 

egység és a végrehajtandó rutin is. 

A megszakítások leggyakoribb felhasználása: 

• I/O események kezelése, és a számítógép megóvása az adatfeldolgozás közbeni túlterheltségtől (billentyűzet 

példa) 

• Sürgős események végrehajtása: bizonyos események esetén a CPU-nak azonnal reagálnia kell, ehhez meg 

kell szakítania az aktuális tevékenységét 

• Szoftverhibák esetén való kilépések, resetelések 

• CPU emlékeztetése a rutinfeladatokra: 

• Idő frissítése 

• Periodikus adatlekérés 

• Feladatváltás „multitasking” rendszerekben 
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4. fejezet - Adatforgalom, adatbusz 

A belső adatbusz szószélessége szabja meg az egy lépésben átvihető bitek számát, így az adatmozgatás 

sebességét. Általában erre az adatra kell gondolni, amikor az adatlapban leírják, hogy hány bites a 

processzormag. Aktuálisan 8-16-32-64 bites mikroprocesszorok, illetve mikrovezérlők léteznek. 

Az adatbusz-meghajtó kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé. Amikor a mikroprocesszor adatot olvas be, akkor az 

adatbusz-meghajtót bemeneti-, amikor adatot küld ki, akkor pedig kimeneti állapotba állítja. Mikor egy másik 

áramkör (ez egy másik mikroprocesszor is lehet) az adatbuszon adatot szeretne küldeni a számítógép valamelyik 

áramkörének, akkor a mikroprocesszornak az adatbuszt fel kell szabadítania. Ezt az adatbusz-meghajtó 

nagyimpedanciás állapotba való vezérlésével éri el. Ez az eset áll fenn az ún. közvetlen memória hozzáférés 

(DMA – Direct Memory Acces) alkalmazásakor is, amikor az adatokat rendkívül gyorsan a CPU 

megkerülésével közvetlenül a memóriába írjuk, vagy olvassuk ki onnan. 

1. Direkt memória hozzáférés (DMA) 

A hagyományos memóriakezelő utasításoknál minden adatnak át kellett haladni a CPU-n. Tehát, ha egy külső 

egységtől adatot mentünk le (pl. soros vonalon adat érkezik) akkor azt betöltjük a CPU-ba, majd kimentjük a 

tárterületre. ez a folyamat indokolatlan lépéseket tartalmaz, ezért kifejlődött a közvetlen memória-hozzáférés 

(Direct Memory Acces – DMA). A DMA lényege, hogy a processzor egy I/O művelet végrehajtásához 

szükséges információkat átadja a DMA vezérlőnek, mely a processzortól független működésű. Ezután az 

adatátvitelt már a memória és az I/O eszköz között a DMA vezérlő önállóan irányítja. A processzor így 

felszabadulhat, más műveleteket végezhet. 

 

4.1.1. ábra 

A DMA átvitelt a DMA-ra képes eszközök a DMA kérő (DMA Request – DRQ) vonalon jelzik. Ezekhez a 

kérésekhez prioritás rendelhető. A DMA vezérlőnek a CPU felé jeleznie kell az adatátviteli igényt, az egyidejű 

adatbusz-használat elkerülése végett. A CPU ezt az igényt engedélyezi, amennyiben nincs magasabb prioritású 

adatforgalom előjegyezve az adatbuszon. 
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5. fejezet - Memória 

1. A memóriatípusok áttekintése 

A processzoros rendszerek működéséhez használt memóriákat többféleképp csoportosíthatjuk. Egyrészt, 

alkalmazásuk szerint, lehetnek külső adattárolók és belső, úgynevezett operatív memóriák. Lehetnek csak 

olvasható (Read Only Memory - ROM), vagy írható és olvasható memóriák. Hozzáférés szerint tetszőleges 

(Random Access Memory - RAM), vagy szekvenciális hozzáférésű memóriák. A tetszőleges, vagy közvetlen 

elérésű memóriákban egy adott memóriarész elérésének gyorsasága független az adat elhelyezkedésétől a 

memóriában, míg a soros elérésű memóriákból az adatokat egymás után, sorban érhetjük el. 

Az alábbiakban a mikrovezérlős alkalmazások tekintetében talán a legfontosabb csoportosítás - az adatmegőrzés 

– szerint kerülnek átismétlésre a memóriatípusok. Eszerint a memóriák felejtő, illetve nem felejtő memóriákba 

csoportosíthatóak. A memóriatípusok itt csak felületesen kerülnek bemutatásra, a témakörről bővebben a 

digitális elektronikával foglalkozó tárgyakban, könyvekben olvashatunk. 

1.1. Nem felejtő memóriák 

• ROM (csak olvasható memória): Gyártó által beégetett adatot tartalmaz, amely nem módosítható. A 

klasszikus maszk-programozott ROM tartalmát a chip gyártása során, még a tokozás előtt nyeri el, később 

már nem módosítható. Használata nagy darabszám esetén előnyös, mert olcsó az előállítása. 

• PROM (programozható ROM): Olyan memória, amely egyszer írható, de a tartalom nem módosítható. Az 

írás során speciális belső kapcsolatokat éget át a készülék, amely kapcsolat már nem állítható helyre. 

• EPROM (törölhető PROM): Törölhető és többször újraírható. Alapegységei az ún. floating-gate MOSFET 

tranzisztorok (FGMOS). A tranzisztor nyitott, vagy zárt állapotát a lebegőkapun (floating-gate) tárolt töltések 

határozzák meg. Programozáskor – magas feszültséggel – elektronokat injektálnak erre az alapvetően 

szigetelt elektródára. Törléskor ezeket a „beszorult” elektronokat kell az elektródáról eltávolítani. A memória 

törlését általában ibolyántúli fénnyel (UV), vagy röntgen–sugárral (RTG) végzik. 

 

5.1.1.1. ábra 

• EEPROM (elektronikusan törölhető PROM): Az EPROM továbbfejlesztéséből alakult ki. Elektromos 

feszültséggel törölhető és újraírható. Az EEPROM cellatartalmát a felprogramozásra használt 

feszültségkülönbség előjelének a megfordításával törlik. Az EEPROM egy speciális típusa a flashmemória, 

melynek törlése és újraprogramozása nem bájtonként, hanem blokkonként történik, így működése gyorsabb. 

1.2. Felejtő memóriák 

Az írható/olvasható memóriák angol rövidítése (RAM – Random Acces Memories – közvetlen hozzáférésű 

memóriák) csak a cím szerinti elérés módjára utal, de ma már ehhez az elnevezéshez az a fogalom is társul, 

hogy az információnak a memóriába való eltárolása (írás) és elővétele a tárolási helyről (olvasás) közel azonos 

időt vesz igénybe. 

A RAM-ok jellegzetesen felejtő memóriák, vagyis információtartalmukat a tápfeszültség kikapcsolásakor 

elvesztik. 

Alapvetően kétféle RAM-típus létezik, a statikus és a dinamikus RAM. 

A statikus memóriában (SRAM) tárolt adat a tápfeszültség megszűnéséig marad meg. Az adatokat általában 

félvezető flip-flop memóriában tárolják. Ciklusidejük megegyezik az elérési idejükkel. Energiatakarékos, gyors, 

nem igényel frissítést. Magas áruk miatt elsősorban gyorsító (cache) memóriaként használják. 

 

5.1.2.1. ábra 
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Általános felépítés a hat tranzisztorból álló memóriacella (6T SRAM). A cellában minden bit négy tranzisztor 

segítségével van eltárolva (M1, M2, M3, M4). A két-két tranzisztorból álló CMOS inverterek ellenütemben 

vannak vezérelve. A tárolócellának két stabil állapota van, amely a logikai 0 és 1 értékeket jelölik. A két további 

tranzisztor segítségével lehetséges a tranzisztorok írásának, olvasásának engedélyezése. Számos alkalmazásban 

igény van több bit írásának/olvasásának engedélyezésére, ezekben az esetekben a cellákban több tranzisztor 

található. Ezek az SRAM cellák a 8T, 10T cellák többportos SRAM alkalmazásokban, videómemóriákban 

használatosak. 

A dinamikus memória (DRAM) tartalmát meghatározott időközönként frissíteni kell mivel bizonyos idő után az 

adatok elvesznek. Ennek oka, hogy a bennük található, sűrűn elhelyezett néhány pF kapacitású kondenzátor, 

melyek egy tranzisztorral a memória elemi celláit hozzák létre, egy idő után kisülnek. Főbb előnyei a kis 

teljesítményfelvétele, olcsósága és a kis mérete. 

 

5.1.2.2. ábra 

2. Programmemória 

A programmemóriában tárolódnak az utasítások és konstansok. Két fő jellemzője van: a memória mérete (hány 

szó fér bele, illetve Harvard-architektúra esetén egy szó szélessége) és fajtája (ROM, EPROM, EEPROM…). 

A mikrokontrollerek egy részének nincs beépített kódmemóriája, ezekhez külső modult kell illeszteni. Ilyenkor 

természetesen a mikrokontroller lábainak egy részét a memória és a kontroller közti kommunikációra kell 

felhasználni. Ez egyrészt pazarlás, másrészt az áramkör elemeinek számát növeli, az áramkört drágítja, 

bonyolítja. Ezért az újabb mikrokontrollerekbe egyre nagyobb méretű kódmemóriát integrálnak. A beépített 

kódmemória lehet egyszer programozható (One Time Programmable, OTP), illetve többször programozható. Az 

egyszer programozható eszközök olcsóbbak, nagy szériánál sokszor ez az optimális megoldás. Az egyre 

csökkenő technológia árak mellett viszont ma már egyre inkább háttérbe szorulnak. Sokszor célszerű a kódot a 

beültetés után beírni, esetleg változtatni, ekkor csak a többször programozható eszközök jöhetnek szóba. A 

többször programozható eszközökben régen EPROM-ot használtak. A körülményes és lassú törlés mellett (több 

percig UV fény alatt) speciális programozó készülék kellett a programozáshoz is. a programozáshoz a 

programozó foglalatába kell közvetlenül, vagy átalakító segítségével a kontrollert illeszteni, amely folyamat 

lassú és költséges. Ma már az EPROMOK helyét átvette az EEPROM, illetve flash alapú memória. Továbbá 

kialakult a viszonylag drága programozó készülékek helyett az áramkörbeli soros programozás (In Circuit Serial 

Programming – ICSP, vagy In System Programming – ISP). Az ICSP előnye, hogy a programozás a 

mikrovezérlő beültetése után is lehetséges és viszonylag kevés számú jelvezetéket igényel. A mikrovezérlő 

programozásához szükséges lábai sok esetben a programozás után I/O lábakként használhatóak. Ebben az 

esetben a normál működés közbeni véletlen átprogramozás lehetőségét gyakran a kontroller RESET állapotbeli 

programozásával küszöbölik ki. 

A flashmemóriák esetén fontos adat, hogy meddig tartja meg a beégetett programot, és, hogy hányszor 

törölhető/programozható újra. Manapság már általánosan elterjedt a több 10 év adatmegőrzés és 100.000 körüli 

újraprogramozás. 

A mikrokontrollerek flashmemóriájának mérete széles határok között változhat, a megcélzott alkalmazási körtől 

függően. Az általánosságban elterjedt programmemória mérettartományok [Microchip Microcontroller Product 

Selector]: 

• 8 bites mikrovezérlők esetében: 360 byte - 128 kbyte 

• 16 bites mikrovezérlők esetében: 4 kbyte - 512 kbyte 

• 32 bites mikrovezérlők esetében: 16 kbyte - 512 kbyte 

3. A belső RAM memória 

A belső RAM-hoz való hozzáférés gyorsabb, mint a külső RAM-hoz (ha van), ezért annál jobb, mennél több a 

belső RAM-mal rendelkezik mikrokontroller. Az általánosságban elterjedt adatmemória mérettartományok 

[Microchip Microcontroller Product Selector]: 



 Memória  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• 8 bites mikrovezérlők esetében: 16 byte - 4 kbyte 

• 16 bites mikrovezérlők esetében: 256 byte - 96 kbyte 

• 32 bites mikrovezérlők esetében: 4 kbyte - 128 kbyte 

4. A verem (stack) memória 

A mikroprocesszoros rendszerek ún. stackmemóriát használnak a szubrutin-hívásoknál, megszakításoknál a 

programmemória visszatérési értékeinek tárolására. A verem-memória sok esetben nem független 

memóriaterület, hanem csak a belső memóriában lefoglalt terület. A hatékony működés érdekében azonban 

hasznos, ha a memóriától független hardveres stacket alakítanak ki. Ekkor azonban figyelembe kell vennünk azt 

a hátrányos következményt, hogy a stackmemória mélysége véges lesz! A külső memóriával rendelkező 

mikrovezérlőknél a külső és belső memóriában is elhelyezkedhet a stackterület. 

5. Külső adatmemória 

A bonyolult alkalmazásokhoz (pl. multimédia, kommunikációtechnikai alkalmazások, internetes alkalmazások, 

adatgyűjtés feldolgozása stb.), sokszor nem elég a viszonylag kisméretű belső adatmemória. Ez esetben külső 

memória is illeszthető a mikrovezérlőkhöz. Ezek ma már leggyakrabban soros elérésű EEPROM vagy flash 

memóriamodulok, memóriakártyák. 

6. Perifériális áramkörök 

A mikroprocesszoros rendszerek alkalmazási körét a különböző perifériák szélesítik ki. A számítógépes 

rendszerek esetében ezek külső, egyedi igények szerint beszerelt áramköri elemek, míg a mikrovezérlők esetén 

gyakran a mikrovezérlőbe integrált áramkörökről van szó. 

A mikrovezérlők használhatóságát és elterjedését a tokozásba integrált perifériális elemeik indokolják. Az 

individuális processzorokat önállóan tartalmazó rendszerekhez képest (számítógépek) előnyük a külső áramköri 

elemek számának drasztikus csökkentésében rejlik. A mikrovezérlők kisebb feladatok alacsony költségű, 

hatékony, megbízható elvégzésére lettek kifejlesztve. Egy mikrovezérlő minél több perifériát tartalmaz, annál 

több feladat elvégzésére képes nagy hatékonysággal. Természetesen speciális perifériális igényeknél külső 

perifériális áramkörökkel is tudunk alkalmazni, azonban ekkor nem tudjuk kihasználni az integrált perifériák 

használatának hardveres támogatását. 

A mikrovezérlőkbe integrált leggyakoribb perifériális elemek: 

• Digitális be-/kimeneti egységek 

• Oszcillátor áramkörök az órajelforráshoz: 

• A digitális rendszerek működésükhöz órajelet igényelnek. Az órajelforrások lehetnek külső- és belső, illetve 

részben külső áramkörök. A mikrovezérlők ma már gyakran tartalmaznak belső órajelforrást, illetve 

oszcillátor-meghajtó áramkört. Ezek használatával vagy egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés külső 

áramköri elemre van szükségünk a működéshez. 

• Számlálók, időzítők 

• Feladatuk a különböző impulzusok processzortól független számlálása, ezek segítségével időzítési feladatok 

megvalósítása, stb. 

• Analóg bemeneti modulok (A/D átalakító, analóg komparátor) az analóg jelek kiértékelésére. 

• Soros kommunikációs modulok (USB, RS-232, SPI, I2C, CAN, Modbus…) 

• Impulzusszélesség modulációs modul (PWM) analóg vezérlő jelek képzéséhez. 

• Különböző alapállapotba hozó (Reset) áramkörök 

• Watchdog timer: a program végtelen ciklusba/várakozásba kerülése ellen 
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• Brown-out: a tápfeszültség-ingadozás elleni védelem érdekében 
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6. fejezet - A PIC mikrovezérlők 

A mikrovezérlők típusválasztéka manapság igen széleskörű, a választást sok tényező befolyásolja. Az első, és 

legfontosabb tényező természetesen, hogy egy adott mikrovezérlő a feladatát el tudja-e látni, és, ha igen, milyen 

hatékonysággal, illetve támogatottsággal. A hatékonyság és a támogatottság a fejlesztési időt tudják 

drasztikusan csökkenteni. Például egy-két digitális ki-, és bemenet segítségével megvalósítható ugyan egy USB 

port, de jóval egyszerűbb, ha ezzel a perifériális illesztő résszel nekünk nem kell foglakoznunk, a mikrovezérlő 

tartalmazza ezt. Ez meglehetősen növeli a hatékonyságot. Ha emellé még a gyártó ad egy, a saját szoftverünkbe 

beintegrálható függvénytárat is, akkor a szoftverfejlesztés ideje is lényegesen lecsökken. Ezzel az adott 

mikrokontroller támogatottsága növekszik. 

Számos gyártó kínál a piaci igényeket kielégítő mikrovezérlőket. A döntést a fenti alapvető igények kielégítése 

után már piaci, tradicionális okok befolyásolhatják. A piaci indokok leggyakrabban az adott eszköz 

beszerezhetősége, beszerzési határideje és ára. ezen indokokon túl, ha még mindig több mikrovezérlő is a rostán 

belül marad, a tradicionális és személyes érvek szoktak dönteni, nevezetesen, hogy melyik mikrovezérlőt 

használtuk már, esetleg melyikkel kapcsolatban van jó- és rossz emlékünk és nem utolsósorban melyikhez 

vannak meg a hardveres és szoftveres feltételeink. 

A fenti indokokat sorra véve az alapszintű mikrovezérlőkből ma Magyarországon leginkább két gyártó 

mikrovezérlői terjedtek el, az Atmel és a Microchip mikrovezérlői. Tudásban, hatékonyságban és árban a két 

gyártó eszközei elég közel állnak egymáshoz, ezért a választást gyakran a személyes szakmai tapasztalat, és a 

kialakult vélemények befolyásolják. A jelenlegi oktatási anyag a Microchip PIC mikrovezérlőivel fog 

foglalkozni, számos helyen bemutatva a technikai eltéréseket az Atmel AVR mikrovezérlőivel szemben. Az 

eltérések bemutatásánál a különböző technológiai megvalósítási lehetőségek ismertetése a cél és nem pedig 

annak eldöntése, hogy melyik mikrovezérlő esetleg miben jobb a másiknál. 

A PIC mikrovezérlőket a Harvard Egyetemen fejlesztették ki (Harvard-architektúra) a Védelmi Minisztérium 

projektjének keretében. A Harvard-architektúra először 1976-ban a Signetics 8x300-ban használták, majd 

később a General Instruments alkalmazta a perifériaillesztő vezérlőiben (Peripheral Interface Controller, azaz 

PIC). 

1985-ben a gyártás Microchip Technology Inc.-hez került, majd a PIC mikrovezérlő sorozat lett a cég fő 

gyártmánya. A PIC mikrovezérlők típusválasztéka mára igen széles lett, kezdve az egyszerűbb 8 bites PIC10X, 

PIC12X, PIC14X, PIC16X, PIC18X típusoktól a 16 bites PIC24X, dsPIC33X sorozatokon át a 32 bites PIC32X 

típusokig. A típusszámban a minél magasabb szám a kontroller képességeire, hatékonyságára utal: 
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6.1. ábra 

Az Atmel mikrovezérlőire is hasonlóan jellemző a sokféleség: 

 

6.2. ábra 

A mikrovezérlő gyártók meglehetősen jó kézikönyveket és alkalmazási leírásokat bocsát a felhasználók számára 

(ezek természetesen angol nyelvűek). Általában a fejlesztéseket az előzetesen kikért felhasználói vélemények 

alapján történnek, s ennek alapján készül el a következő generációs mikrovezérlő. 

A mikrovezérlők ára nagyon kedvező, 500-2500Ft között mozog, a programozásukat tanulni vágyók otthoni 

felhasználásra is megvásárolhatják nagyobb anyagi ráfordítás nélkül. A Microchip a programfejlesztéshez 

szükséges MPLAB, míg az Atmel az AVR Studio integrált fejlesztési környezetet ingyen biztosítja a 

felhasználóknak. Az összes mikrovezérlőhöz az assembler fordító ingyenesen használható, a C fordítóknak 

pedig van ingyenes változata. 

A PIC és AVR mikrovezérlők RISC (Reduced InstructionSet Computer) architektúrán alapszanak: kevés és 

egyszerű utasítást végrehajtó mikroprocesszor-mag az alap. Memória szervezése Harvard, illetve módosított 

architektúrájú: két külön memóriaterület van kialakítva a program- és adatterületnek, így könnyedén 

megvalósítható az ún. pipeline technika, egy időben lehetséges az utasítás végrehajtása és az eredményének 

kiírása a következő utasítás beolvasásával. Ezáltal megszűnik a memóriáért való sorban állás. 

A PICmicro mikrovezérlő család magas teljesítménye a következőknek köszönhető: 

• Harvard-architektúra 

• Pipeline technika 

• Regiszer file elv 

• Egyciklusú utasítások 
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• Long word utasítások 

• Szimmetrikus és ortogonális utasításkészlet 

• RISC (Reduced Instruction Set Computer) 

A Microchip és az Atmel sokféle mikrovezérlőt kínál a különböző feladatok ellátására a 8 bites 

mikrovezérlőktől a 32 bites mikrovezérlőkig. Családon belül is sok típus van, az egyes típusok a program- és 

adatmemória méretében, illetve a tokba integrált perifériákban különböznek. Egy adott feladathoz a 

legalkalmasabb mikrovezérlőt leginkább a tokba integrált perifériák határozzák meg. 

A 8 bites PIC10/12/14/16/18 mikrovezérlők jellemzői: 

• Kód- és lábkompatibilitás a családon belül 

• 325 féle 8 bites mikrovezérlő 

• USB, CAN és Ethernet perifériák, ingyenes szoftvertámogatással 

• Meghajtó perifériák LCD kijelzőkhöz és kapacitív érintőbillentyűkhöz 

• A legkisebb mikrovezérlők 

 

6.3. ábra 

• Nagyteljesítményű PIC18, hardveres szorzó modullal 

• Alacsony áramfelvétel 

• Áramfelvétel aktív állapotban 35 uA/MHz 

• Sleep áramfelvétel 9 nA 

• Elem élettartam ≥ 20 years 

• Működés 1.8V-tól 

 

6.4. ábra 
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A legújabb fejlesztések eredményeképp konfigurálható logikai áramkört is tartalmaznak! 

A 16 bites PIC24 és dsPIC mikrovezérlők jellemzői 

• Kód- és lábkompatibilitás a családon belül 

• 16 - 70 MIPS műveletvégzési sebesség 

• Belső memória 536 KB-ig 

• Gyors, DMA képes perifériák 

• EEPROM 

• Óramodul 

• USB-OTG, CAN és Ethernet perifériák, ingyenes szoftvertámogatással 

• Innovatív perifériák 

• motorvezérlés támogatása 

• intelligens tápellátás, fogyasztásmérés támogatása 

• érintőképernyők, grafikus kijelzők támogatása 

• Digital I/O remapping, az I/O lábak áthelyezése 

A 32 bites PIC32 mikrovezérlők jellemzői 

• 1.56 DMIPS/MHz, vagy 183 Coremarks™ műveletvégzési sebesség 

• 128 KB High Speed SRAM memória 

• 80 MHz Belső buszrendszer és Cache memória 

• USB-OTG, CAN és Ethernet perifériák, ingyenes szoftvertámogatással 

• Multitaszking beágyazott vezérlés 

• Multimédiás alkalmazások 

• Digital I/O remapping, az I/O lábak áthelyezése 

A 8 bites tinyAVR jellemzői 

• általános célú mikrovezérlő 

• 16KB flashmemória 

• 512B SRAM 

• 512B EEPROM 

• 10 bites A/D konverter, PWM modul, timerek, USART, TWI perifériák 

A 8 bites megaAVR jellemzői 

• nagyteljesítményű 8 bites mikrovezérlő 

• hardveres szorzó 

• 256KB Flash 
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• 4KB EEPROM 

• 8KB SRAM 

• nagypontosságú 10 bites A/D konverter, USART, SPI, PWM, I2C perifériák 

A 8/16 bites XMEGA AVR mikrovezérlők jellemzői: 

• Továbbfejlesztett perifériális áramkörök 

• DMA 

• magas hatásfok 

• 12 bites A/D és D/A átalakító 

• Boot code 

• Kriptográfiás modul 

• Óramodul 

Az AVR32 család jellemzői 

• Magas hatásfok 

• 512KB Flash 

• 128 KB SRAM 

• 12 bites A/D modul 

• USB 

• Kriptográfiás modul 

• Óramodul 
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7. fejezet - A PICmicro x14 
architektúra jellemzői 

A mikrovezérlők működésének alapjaihoz a viszonylag egyszerű felépítésű 8 bites, úgynevezett x14 (PIC16) 

családon keresztül kerül bemutatásra. A fejlettebb mikrovezérlők működése ettől lényegesen bonyolultabb is 

lehet, és több tekintetben eltérhet, azonban azok működését már sokkal könnyebb az eltérések megértésére 

alapozni. 

Az x14 család a PIC16-tal kezdődő típusszámú mikrovezérlőket foglalja magában. A 14-es szám a 14 bit 

szélességű programszóra utal. Az adatmemória 8 bit széles, tehát az x14 architektúrájú mikrovezérlők a 8 bites 

mikrovezérlők családjába tartoznak. A processzor működése a hagyományos Harvard-architektúrán alapszik. 

A központi egység (CPU) feladata a programmemóriából kiolvasott programkódok alapján az eszköz vezérlése. 

Számos utasítás az adatmemória elemein végez műveletet, ezeknek a műveleteknek az elvégzéséhez az 

aritmetikai, logikai egységre van szükség. 

Az x14 család általános blokkvázlata: 

 

7.1. ábra 

1. Központi egység – CPU 

A központi egység tekinthető a mikrovezérlő „agyának”. Az utasítások beolvasása, végrehajtása a feladata. 

Gyakran az aritmetikai logikai egységgel (ALU) dolgozik együtt. A CPU vezérli az adat- és a programmemória 

buszrendszerét, illetve a verem-memóriát. 

2. Aritmetikai logikai egység – ALU 

A PICmicro x14 család mikrovezérlői egy 8 bites általános célú aritmetikai, logikai egységet (ALU) és egy 8 

bites munkaregisztert (W) tartalmaznak. Az ALU az aritmetikai és a logikai műveleteket – mint összegzés, 

kivonás, logikai ÉS, logikai VAGY, balra-, jobbra forgatás stb. – végzi el a munkaregiszter (W) és egy 

fájlregiszter/adatbájt (F) között. 
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7.2.1. ábra 

Az ALU egy-két kivételtől eltekintve mindig kettes komplemens számábrázolást feltételez a műveletek 

elvégzése közben. A kivételek a parancsok leírásánál említésre kerülnek. 

A kétoperandusú utasításoknál az egyik operandus mindig munkaregiszterben (W). Ez a regiszter közvetlenül 

nem címezhető, nem az adatmemóriában található, hanem az ALU része. A művelet eredménye az utasításban 

megadott végeredmény tárolási célbit (’d’) függvényében maradhat a W-ben, vagy visszakerülhet a 

fájlregiszterbe. 

Az utasítástól függően az ALU módosíthatja a státuszregiszter (STATUS) Carry (C), Digit Carry (DC) és Zero 

(Z) bitjeit. 

3. Programmemória 

A PICmicro x14 architektúra programmemóriája ROM (PIC16CR), EEPROM (PIC16C) vagy FLASH 

(PIC16F) memória lehet. A memória a programszámláló (PC) által van megcímezve. Az x14 architektúrában a 

PC 13 bit széles, így a maximális programmemória 213, azaz 8,192 14 bit széles programsort, programszót 

tartalmazhat. 

 

7.3.1. ábra 

A programmemória 4 db, egyenként 2K-s lapokra van bontva, amelyek közül a családon belüli egyes 

mikrovezérlő típusokban a vagy mind, vagy csak egy részük kerül megvalósításra. 

Az egyes programmemória-lapok között a PCLATH regiszteren keresztül tudunk váltani. Ennek a regiszternek a 

tartalma adja ki a programmemória-cím felső 5 bitjét, míg a PCL regiszter a cím alsó 8 bitjét tartalmazza. 

Szekvenciális program-végrehajtás következtében a lapok közti váltás felhasználói beavatkozás nélkül 

végbemegy, azonban ugró utasításoknál ezt a lapozásos technikát sajnos figyelembe kell venni. Természetesen a 

2K, vagy kisebb programmemóriájú eszközöknél nincs lapozásos technika! 
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A programmemória két jellegzetes címet tartalmaz, az egyik a 0. sor, vagy 0000h cím. Ez a mikrovezérlő ún. 

RESET vektora, bekapcsoláskor, illetve alapállapotba állás után itt kezdődik a programvégrehajtás. A másik 

jellemző cím a családban a 4. sor, vagy 0004h cím. Ez az ún. INTERRUPT vektor. Megszakítás 

bekövetkeztekor a PC értékére a 0004h cím lesz rákényszerítve, így a program a következő lépésben innen fog 

folytatódni. A megszakítás kezelő rutint (Interrupt Service Routine – ISR) ezért ettől a címtől kezdődően kell 

megvalósítani. 

Néhány mikrovezérlő esetében a gyártó kalibrációs információt ment a programmemória legutolsó helyére. Ez a 

kalibrálási információ lehet például a belső órajel-generátor frekvenciájának finomhangolására használt 

konstans érték, tipikusan egy RETLW (visszatérés az akkumulátorban egy konstans értékkel) paranccsal. Ezt a 

memóriaterületet átprogramozás, törlés előtt célszerű elmenteni, illetve ezt a területet a programozáskor 

kihagyni! 

3.1. Órajel séma/műveleti ciklus 

Az órajel-bemenet (OSC1) a processzoron belül néggyel el van osztva annak érdekében, hogy elő lehessen 

állítani belőle négy nem átlapolt órajelet – nevezetesen a Q1, Q2, Q3, Q4 órajeleket. A programszámláló 

minden Q1 órajelre inkrementálódik és minden Q4 órajelre a soron következő utasítás az utasításregiszterbe 

kerül. Az utasítás az ezt követő Q1 ütemre dekódolódik és a Q4 ütemig végrehajtásra kerül. 

 

7.3.1.1. ábra 

3.2. A pipeline technika 

Egy utasítás végrehajtás alapvetően 2 végrehajtási ciklust, végrehajtási ciklusonként két fázist / négy 

órajelciklust igényel (az órajel fel-, vagy lefutó élére): 

• Q1 ütem: utasítás dekódolása 

• Q2 ütem: operandus kiolvasása a cím alapján a regisztertárból 

• Q3 utasítás végrehajtása 

• Q4 eredmény visszaíródása a regisztertárba 
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7.3.2.1. ábra 

Az utasítás végrehajtásban az adatbeolvasás (1.-2.) és a végrehajtás (3.-4.) Tcy ciklusideje két órajelciklusnyi. 

A Harvard-architektúra és a RISC utasításkészlet lehetőségeit kihasználva az utasítás beolvasását és 

végrehajtását ún. képállapotú pipeline technikával átlapolhatjuk, így még hatékonyabbá tehetjük a processzor 

működését. 

 

7.3.2.2. ábra 

A pipeline lényege: Mivel az adatmemória és a programmemória buszvezetékei fizikailag teljesen elkülönülnek, 

az utasítás-végrehajtásban átlapoljuk az utasítás-beolvasás és az utasítás-végrehajtás folyamatát. Ezt könnyedén 

megtehetjük, mivel azok más-más buszrendszert használnak, tehát az adattorlódás veszélye nem állhat fenn. 

Mivel a RISC utasításkészletű processzorokban törekednek arra, hogy az utasítások egy utasításciklus alatt 

végbemenjenek, a pipeline technika az utasítások zöménél alkalmazható, csak abban az estben nem 

működőképes, ha a végrehajtandó utasítás a programszámlálót módosító utasítás (elágazás, ugrás, 

szubrutinhívás stb.), ugyanis ekkor csak az utasítás dekódolása után derül ki a processzor számára, hogy mi lesz 

a következő végrehajtandó utasítás. 

A fenti példában a „movlw 55h” és „movwf PORTB” adatmozgató utasítások minden további feltétel nélkül 

átlapolhatóak, azonban a „call SUB_1” szubrutinhívásnál az átlapolás megtörik. A Tcy3 pillanatban az előre 

beolvasott utasítást (BSF PORTA, 3) el kell vetni, mivel a programszámláló (PC) értékét a SUB_1 

programmemória címre kell módosítani, ahol egy másik utasítás végrehajtására kerül sor. A Tcy4 utasítás-

ciklusban tehát a pipeline technika újraindul, mert egy új utasítás-szekvenciát kezdünk, így a BSF PORTA, 3 

utasítás még nem kerül végrehajtásra. 

4. Veremmemória (Stack) 

A program-memóriához tartozik egy 8 szint mély hardveres verem-memória. Az x14 családhoz tartozó 

mikrovezérlők esetében ez a verem-memória 8 szint mély. Ez a verem nem használható paraméter-átadásra, 

csak a PC tárolására szubrutin-hívás, illetve megszakítás (interrupt) bekövetkeztekor. 

Ha szubrutin-hívás, vagy megszakítás következik be, akkor az aktuális PC állapota eggyel inkrementálva kerül 

tárolásra ebben a verem-memóriában. Ezután a szubrutin, vagy megszakítás a PC-t már átírhatja a kezdő 

utasításának címére. Ez a cím szubrutin esetében a CALL utasításban megadott cím, megszakítás esetében a fix 

04h cím (x14 architektúra esetében). 
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Ha túllépjük a veremmemória mélységét, (pl. 9 darab egymásba ágyazott szubrutinhívással, vagy 8 darab 

egymásba ágyazott szubrutinhívást megszakít egy interrupt) a veremmemória mutatója túlcsordul, a kilencedik 

cím felülírja a elsőt, a tízedik a másodikat stb. 

 

7.4.1. ábra 

Ezért nagyon fontos, hogy ezt a programíráskor figyelembe vegyük, és ne használjunk túl sok szubrutinhívást 

szubrutin(ok)on belül! 

5. A programmemória abszolút címzése 

A programmemóriát ugró, elágazó utasítások esetében címezzük közvetlenül. Általában a címzési metódussal 

nem kell foglalkoznunk, ezt a fordító megoldja, azonban érdemes észben tartani ezeknek a vezérlő utasításoknak 

a felépítését: 

 

7.5.1. ábra 

Az utasítás felső 3 bitje a műveleti kód, ennek egyedi kombinációja határozza meg, hogy valamely, a PC-t 

változtató utasítást kell végrehajtania a processzornak. Az ezt követő 11 bit közvetlenül tartalmazza a 

programmemória 13 bit szélességű címéből az alsó 11-et. Ez a 11 bit teljes mértékben elegendő az aktuális 

memórialap bejárásához, viszont, ha másik memórialapon lévő kódrészletre kell ugranunk, már 

különmódosítanunk kell a PCLATH (Program Counter Latch High) regiszterben a programmemória cím felső 

két bitjét is! 

6. A programmemória relatív címzése 

A programmemória relatív címzése a PCLATH, PCL regiszterek közvetlen írásával valósítható meg. Ezt az 

eljárást „kalkulált GOTO” parancsok esetében használjuk, amikor a PC aktuális értékéhez egy ofszetet adunk. A 

processzor parancsaiban azonban csak 8 bites értékekkel tudunk dolgozni – például az akkumulátor értékét 

hozzáadhatjuk a PC értékéhez – így különösen óvatosnak kell lennünk és figyelnünk kell a programmemória 

lapokra, mert könnyen rossz helyre léptethetjük a PC-t, ami nem várt eredményre vezethet. A PC-n elvégzett 

utasításokat csak úgy végezhetjük el, ha az utasításban az eredmény helyének a PC-t adjuk önmagát. 

 

7.6.1. ábra 

A PC változtatásának első lépése minden esetben a PCLATH regiszter értékadása kell, hogy legyen. Egy 

lépésben nem írhatjuk át a PC tartalmát, mivel a soron következő utasítás beolvasása hibás memóriaterületről 

történne! A következő lépésben kell kiadni a PCL módosító utasítást. Mikor a processzor végrehajtja a PCL 

módosítását, a következő utasítás beolvasásakor a teljes 13 bites PC értéket olvassa be és ezzel címzi meg a 

programmemóriát, így a program a helyes programcímről folytatódik tovább. Amennyiben elfelejtjük a 

PCLATH regiszterbe a megfelelő értéket tölteni, úgy – bármi is legyen abban – a PCL módosításakor az 

betöltődik és ez hibás programműködéshez vezethet. Itt fontos megjegyezni azt is, hogy a PCL beolvasásakor a 

PCLATH értéke nem töltődik be. A PCLATH regiszter értéke csak olyan utasítással tölthető be a belső 

adatbuszon, amely a PCLATH regisztert jelöli ki célregiszterként. 

7. Konstans adatok tárolása a programmemóriában 

Adattárolásra – mivel a parancsok tartalmazzák az operandust is – lehetőségünk van a programmemóriában is. 

Ezek az adatok konstans, programfutástól független értékek lehetnek, mivel programozáskor beégetődnek a 

programmemóriába. Gyakori alkalmazásuk, ha például konstans értékekkel kell aritmetikai, vagy logikai 

(összeadás, kivonás, AND, XOR, stb.…) végezni, ekkor a művelet konstans operandusát nem az 

adatmemóriában, hanem a programmemóriában tárolhatjuk. Másik hasznos alkalmazása, amikor egyszerűen egy 

számunkra fontos (konstans) értéket akarunk tárolni. Ekkor a RETLW paranccsal ezt az adatot az 

akkumulátorban töltve bármikor használhatjuk a programunkban. 
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Változó, programfutáskor keletkező, feszültség-kimaradás, újraindulás után is szükséges adatokat EEPROM 

memóriaterületen tudunk tárolni, amennyiben a mikrovezérlő tartalmaz ilyet. Ennek a memóriaterületnek is 

tudunk programozáskor kezdeti értéket adni. 

A programmemória relatív címzésére és konstans értékek programmemóriában tárolására tekintsük egy 

hétszegmenses kijelző vezérlési példáját: 

 

7.7.1. ábra 

A példa egy indextábla megvalósítását mutatja, amely segítségével a mikrokontroller egy hétszegmenses kijelző 

BCD kódnak megfelelő LED-jeit kapcsolja be. A kijelzendő bináris értéket az akkumulátor segítségével a 

szubrutinhívásban az indextábla indexeként használjuk, aminek segítségével a megfelelő programmemória sorba 

ugrunk. Ezek a programmemória sorok felelnek meg az indextábla elemeinek. Az indextábla minden sora 

szubrutinból visszatérő utasítást tartalmaz, így a „call” szubrutinhívás sora utáni sorra tér vissza egy, a 

programmemóriában tárolt konstans értékkel, ami a megfelelő BCD érték lesz. Látható, hogy a PCL értékadása 

előtt a „clrf PCLATH” paranccsal értéket adtunk a PCLATH regiszternek is. 

7.1. Programvédelem 

A programmemóriában tárolt programot kiolvasás ellen levédhetjük. A kódvédelem a külső, illetéktelen 

kiolvasásra, a program és az áramkör másolásának védelmére szolgál. A kódvédelmet programozáskor a 

megfelelő konfigurációs bitek beállításával (CONFIG szó CP1:CP0 bitjei, lásd később) lehet aktiválni. 

8. Adatmemória, regiszter-file elv 

Mivel az adatmemória regiszterekből áll és ezek a regiszterek egy közös adatbuszt használnak, megvalósítható 

az úgynevezett regiszter-file elv. Az elv szerint mind a speciális funkciójú regiszterek, mind az általános célú 

regiszterek az adatmemóriába vannak integrálva, nincsenek elkülönítve, illetve a programból ugyanúgy 

kezelendők. Bármelyik utasítást végrehajthatjuk bármelyik regiszteren anélkül, hogy az utasítás végrehajtása 

előtt bármilyen adattartalmat be kéne külön töltenünk a RAM memóriából a regiszter-területre. 

Például az akkumulátor területének tartalmát ugyanúgy egy lépésben adhatjuk hozzá, másolhatjuk át, vonhatjuk 

ki bármelyik I/O portból, vagy bármelyik általános célú regiszter tartalmából, az utasítás csak az operandus 

címében fog változni, a végrehajtása pedig egyáltalán nem. 
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7.8.1. ábra 

9. Az adatmemória felépítése 

 

7.9.1. ábra 

Az adatmemória a CPU és a perifériák által használt speciális funkciójú regisztereket (Special Function Register 

– SFR) és az általános célú regisztereket (General Purpose Register – GPR) tartalmazó RAM memória terület. A 

CPU és a perifériák által használt speciális funkciójú regiszterek a mikrokontroller működését befolyásolják, 

míg az általános célú regiszterek a program futása közbeni adatok tárolására vannak fenntartva. 

Az SFR regiszterek két fő típusra osztható: a CPU működése során használt „core” regiszterekre (mint pl. a 

STATUS regiszter, a megszakításkezelő regiszterek) és a perifériák által használt regiszterekre. 

Az adatmemória általánosan felhasználható regiszterei és a perifériák által használt speciális funkciójú 

regiszterek nem inicializálódnak az eszköz indításakor, ezeket szoftveresen kell inicializálni. 

Az adatmemória mind az SFR, mind a GPR regiszterek tekintetében lapozásos technikát alkalmaz. Néhány 

eszközben az adatmemóriában kialakításra kerültek olyan regiszterek is, amelyek a memória bármely lapjáról 

elérhetőek. 

A memóriaterület az x14 architektúra esetében négy memórialapot tartalmaz. Mind a négy memórialap első 32 

bájtja SFR regiszter, a 0x20 hexadecimális címtől felfelé kezdődnek az általánosan használható regiszterek 

címei (7.9.1. ábra). 

9.1. Az adatmemória címzése 

Az adatmemória a címvezetékek számának, illetve a long word utasítások szélességének korlátozása végett 

lapozásos (paging) technikán alapszik. Az egyes memórialapokat (szegmenseket) bank-oknak nevezzük. A 

teljes memória címzését a parancsban szereplő cím, és a STATUS regiszter memórialap-választó (RP1, RP0) 

bitjei határozzák meg. 
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7.9.1.1. ábra 

A memórialap-választó bitek 2 bites, 0..3-ig terjedő memórialap sorszámozást tesznek lehetővé. A címzés 

mindig először memórialap kiválasztásával, majd a lapon belüli pozícionálással történik, hasonlóan mikor az 

ember egy noteszből olvas ki valamit, vagy jegyzetel bele. 

9.2. Az adatmemória direkt címzése 

Az adatmemória direkt címzése esetében a processzor az utasításból magából kapja meg az adat címének alsó 7 

bitjét. A 7 bites cím miatt 128 különböző regisztert tudunk megcímezni. A memória többi regiszterét a STATUS 

regiszter RP0 és RP1 bitjeinek segítségével címezhetünk meg. Így az adatcím 9 bitre szélesedik, aminek 

segítségével már 512 bájt címezhető. Az adatmemória direkt címzésekor tehát mindig figyelembe kell venni, 

hogy a STATUS regiszter memórialap-választó bitjei épp melyik memórialapra mutatnak. 

 

7.9.2.1. ábra 

9.3. Az adatmemória indirekt címzése 

A direkt memóriacímzés helyett használhatunk indirekt memóriacímzést is. Ezzel a lehetőséggel például 

könnyedén végig tudunk haladni egy táblázat, vagy egy lista elemein egy memóriacím-mutató (pointer) 

segítségével. Erre a célra a File Select Register (FSR) szolgál. Ez a regiszter közvetlenül nem változtatható, 

értékét szoftverből az INDF regiszter segítségével változtathatjuk. Minden parancs, ami az INDF regiszterre 

vonatkozik az INDF regiszter tartalma által kijelölt regiszteren hajtódik végre. 

Indirekt címzés esetén a memórialapozás technikája különbözik! Az indirekt memóriacímzés esetében is 9 bites 

címet kell használni, azonban a 9 bit alsó 8 bitje az FSR regiszterből, a 9. bit a STATUS regiszter indirekt 

regiszter lap mutatójának értékéből (Indirect Register Bank Pointer, IRP) tevődik össze. Mivel az FSR 8 bites, 

az indirekt címzés esetén elegendő egy plusz bit a teljes 9 bites memóriacím létrehozásához. 

 

7.9.3.1. ábra 

10. Adat EEPROM memória 

Az adat EEPROM memória nem felejtő memória, olyan adatokat tárolhatunk benne, amelyek megőrzik 

értéküket egy feszültségkimaradás/újraindítás után is. Az adat EEPROM a család sok, de nem mindegyik 

típusában található meg. 

Az adat EEPROM írható/olvasható a normál működés közben, viszont nincs leképezve az adatmemória 

regiszterterületre. Elérésük a speciális funkciójú regisztereken keresztül lehetséges. Külön regiszter található a 

vezérlésre, a címzésre és az írandó/olvasott adatra. Az EECON1..2 regiszterek az adat EEPROM működését 

vezérlik, míg az EEADR a címzésért felelős, az EEDATA pedig az adatbájtot tartalmazza. Az EEADR regiszter 

8 bites címzést tesz lehetővé, azonban nem minden típusban kerül mind a 256 bájtos tárterület kialakításra. 

Az EEPROM adatterület írása a mikrovezérlő belső időzítőjével vezérelt. Az írási idő változhat chipről chipre, a 

tápfeszültségtől és a hőmérséklettől függően. Az írási ciklus magában foglalja a memóriarekesz írás előtti 

törlését is. 

10.1. Adatvédelem 

Az adat EEPROM memóriában tárolt értékeket kiolvasás ellen levédhetjük. Ilyenkor a CPU a programfutás 

közben probléma nélkül képes ezen a területen az adatokat elérni, a kódvédelem csak a külső, illetéktelen 

kiolvasásra, másolásra vonatkozik. A kódvédelmet programozáskor a megfelelő konfigurációs beállítással 

(CONFIG szó DP bitje, lásd később) lehet aktiválni. 

11. Long Word utasítások 
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A Long Word utasítások az adat és a programmemória tekintetében különböző busz-szélességeket tesznek 

lehetővé. A különböző 8 bites mikrovezérlők esetében 12, 14, illetve 16 bit szélességű lehet a programmemória 

buszszélessége (PIC10 és PIC12 mikrovezérlők esetében 12 bit, PIC16 esetében14 bit és PIC18 esetében 16 bit 

széles). 

A szélesebb programmemória két előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Egyrészt, mivel a programmemória 

szavaiban szerepel az operandus is, így ugyanolyan hosszúságú programmemóriában közel kétszer akkora 

program tárolható (1k x 14 bites programszó ≈ 2k x 8 bites). Amiatt lehet csak közelítőleg fele akkora 

hosszúságú tárterületről beszélni, hogy egy program futása közben olyan utasítások is előfordulnak, amik nem 

tartalmaznak adatot (pl. vezérlő). Mivel nem tartalmaznak adatokat, így ugyanannyi sort foglalnak el a 

programmemóriában akkor is, ha a programmemória csak 8 bites, mint, ha szélesebb. Az utasítások felépítése 

miatt megvalósítható egyciklusú utasítás-végrehajtás, miszerint az műveleti kódot és az operandust egy lépésben 

tudjuk betölteni, szintén teljesítménynövelést okoz. 

A következő példa azt mutatja be, hogy miként kerül végrehajtásra egy azonos utasítás két különböző 

mikrokontroller esetében. Az utasítás egy 8 bites konstans (#imm<8>) értéket ír be a munkaregiszterbe (W). 

 

7.11.1. ábra 

A fenti példában a 14 bit hosszúságú programsorban az első 6 (valóságban 5, lásd később) bit az utasítást 

definiálja, majd a fennmaradó 8 bit az adat. Ezzel a megoldással ugyan kevesebb utasítása lehet a processzornak 

(az első 5-(6) bit a műveleti kód, tehát 32-(64)-féle utasításunk lehet), viszont cserébe növekszik a számítási 

teljesítmény. 

A PICmicro mikrovezérlő esetében az „#imm<8>” 8 bites konstans értéke elfér a 14 bit hosszúságú utasításban, 

így az tárolható az utasítás-szóban is. Ugyanennek az utasításnak a végrehajtása egy másik, Neumann-

architektúrájú mikrovezérlő esetében, két sort foglal el a programmemóriában és az adatbeolvasás két 

buszciklust igényel. 

12. Utasítások típusai, felépítése 

Az utasítások hossza, más szóval a programmemória szélessége jellemzi a mikrovezérlő családot. Az utasítás 

hossza – mivel az utasítások tartalmazzák a műveletek operandusait is – meghatározza a lehetséges variációk 

számát is. Pl., ha 5 bit marad fenn műveleti kódra, akkor 32-féle utasításnál többet nem tudunk 

megkülönböztetni, így max. 32 utasítása lehet a mikrovezérlőnek. Természetesen lehet különböző logikai 

áramkörökkel különféle plusz variációkat létrehozni az operandust nem tartalmazó utasítások körében, de ezt a 

lehetőséget a bonyolultsága miatt nem szokás kihasználni, sőt még a lehetséges variációk sincsenek sokszor 

kihasználva. Mint az előbbiekben említésre került, a 8 bites mikrovezérlők különböző családjai különböző, 12, 

14 és 16 bit szélességű utasításokkal rendelkezhetnek. Ezek utasításkészlete a 

• 12 bites esetben 33, 

• a 14 bites esetben 35, 

• a 16 bites esetben 58 és 

• a 16 bites esetben, kiterjesztett utasításkészlettel 77 féle 

utasítást tartalmaz. Az utasítások könnyen tanulhatóak, és felfelé kompatibilisek a magasabb szintű családok 

utasításaival, a kisebb utasításkészletű kontroller utasításkészlete a nagyobbénak részét képezi. Minden utasítás 

egyszavas utasítás, a programmemóriában mindig egy sort foglal el. Végrehajtásuknál törekednek az egyciklusú 

utasításokra, a programszámlálót módosító utasításokon kívül – amikor az utasítás végrehajtásához két 

utasításciklusra van szüksége a processzornak – az utasítások ténylegesen egy utasításciklusban hajtódnak 

végre. 

Az utasítás egy műveleti részből és egy operandusból áll. A parancsokban a műveleti kód áll legelöl. A 

könnyebb érthetőség kedvéért a parancsok elnevezésére az assembly programokban is használt, tevékenységet 

leíró angol ige kezdőbetűiből felépülő ún. mnemonic-o s alakot használjuk, a parancs bináris kódja helyett. Pl.: a 

MOVF (Move File) parancs bináris kódja 001000, azonban a programok megértésnél a MOVF elnevezés 

beszédesebb a 001000-nál. 
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Az utasítás lehetséges operandusai: 

• akkumulátor: W (Work) regiszter 

• konstans: L (Literal) 

• fájlregiszter (címe): F (File) 

A fentieken felül az utasítások még ott, ahol értelmezett, tartalmazhatják a mentés helyére utaló bitet és egyéb, 

utasítás-specifikus információkat (pl. egy bájt adott bitjére vonatkozó utasításnál a bit számát). 

Ezek ismeretében rakjuk össze például a „B port”-nak nevezett digitális bemenet beolvasását végrehajtó utasítás 

bináris kódját! A megoldásban az általános regisztertartalmat mozgató utasítást használjuk, amelynek 

megmondjuk, hogy mit (a PORTB regisztert) hová (az akkumulátorba) mozgasson. 

A MOVF parancs bináris kódja 001000 

Ezután a mozgatás céljának helyére utaló bit következik, ha ez logikai 0, az eredmény az akkumulátorba, ha 1, a 

fájl-regiszterbe kerül. Jelen példánkban ez az érték 0 lesz. 

Végül az operandus következik, annak a regiszternek a címe, ahonnan az adatot akarjuk mozgatni. Jelen esetben 

ez a PORTB, a címének alsó 7 bitje: 0000110. (A felső két bit a lapozásos technika miatt a STATUS 

regiszterből adódik) 

Így a MOVF PORTB, W utasítás programmemóriában elhelyezkedő kódja 00100000000110 lesz. 

12.1. Utasítások típusai 

A 14 bites utasítások az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 

• Ha az utasítás fájlregiszterre hivatkozik operandusként: műveleti kód 6 bites, az operanduscím 7 bites, az egy 

megmaradt bit azt határozza meg, hogy a művelet eredménye a W regiszterben vagy az operanduscím által 

meghatározott regiszterben maradjon. 

• Ha az utasításban konstansra hivatkozunk: a konstans értékének tárolásához 8 bit kell, műveleti kód 4 bites, a 

maradék 2 nem használt 

• Programszámlálót módosító utasításoknál tárolni kell a programmemória címet: cím 11 bites (a lapokat 

meghatározó címek nélkül), így a műveleti kód 3 bites 

• Operandus nélküli utasítások kódolásában pedig a műveleti kód 000000, következő 2 bit nem használt, a 

maradék 8 bit a tényleges utasítás 

12.2. Egy- és kétoperandusú utasítások 

Amikor kétoperandusú utasításokkal dolgozunk, az egyik operandus mindig a W-ben helyezkedik el. Az adatok 

egyik regiszterből a másikba mozgatása csak a munkaregiszteren (W) keresztül történhet, tekintve, hogy a 

parancs-szó szélessége nem teszi lehetővé két cím egy parancsban szerepeltetését. 

• Az egyoperandusú utasítások esetében (pl. INCF) az utasítás címében (pl. PORTA) elhelyezkedő adat először 

bekerül a W-be, majd ott az ALU elvégzi rajta az adott feladatot 

• Az eredmény mindig célbit által mutatott helyre íródik vissza. Ez lehet maga a file regiszter (F), vagy az ALU 

(W). 

• Az INCF PORTA, W utasítás esetében a PORTA I/O port értékét inkrementáljuk és az eredményt a W-ben 

tároljuk, anélkül, hogy a PORTA regiszter értékét módosítanánk. 

• Amennyiben az INCF PORTA, F parancsot használjuk, az inkrementálás eredménye visszaíródik a PORTA 

regiszterbe. Ezáltal két lehetőség adódik az eredmény tárolására. 

12.3. Utasítások csoportosítása 
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A tárgyalt mikrovezérlő családnak összesen 35 utasítása van. Ezek az utasítás jellege szerint az alábbi 

csoportokba sorolhatóak: 

• Logikai utasítások: a 8 bites adatok bitenkénti logikai kapcsolatát végzik, ezt maszkolásnak nevezik 

• Aritmetikai és léptető (shift) utasítások: regisztertartalmak összeadását, kivonását, eggyel való növelését 

(inkrementálás), eggyel való csökkentését (dekrementálását), carryn keresztül történő jobbra, és balra 

forgatását (rotálást) végzik. 

• Bites utasítások: adott bit törlése, egybe állítása, bitek vizsgálata 

• Adatmozgató utasítások: fájlregiszterek és a W regiszter közötti adatcserét tesznek lehetővé 

• Programvezérlő, ugró és szubrutinkezelő utasítások: 

• Gyakran használt, ismétlődő programrészeket szubrutinokként kezeljük 

• Végrehajtáskor egy ugró utasítással a szubrutin elejére ugrunk, majd a végrehajtás után vezérlésátadással 

térünk vissza a hívás helyére 

• A visszatérési címet tárolni kell (verem tárolás) 

• Rendszervezérlő utasítások: 

• Processzort alacsony fogyasztású állapotba küldő SLEEP 

• Watchdog időzítőt törlő CLRWDT 

Az utasításokat ezen felül csoportosíthatjuk a felépítésük szerint is. A felépítés szerinti csoportosítás 

technológiai alapokon nyugszik, azon alapszik, hogy egy-egy utasítást milyen utasításfelépítéssel lehet 

megvalósítani. Eszerint az utasítások lehetnek: 

• byte orientált, 

• vezérlő, 

• bit orientált, 

• ugró (PC-t módosító), és 

• konstanssal végzett 

utasítások. 

12.4. Byte orientált utasítások 

Felépítésükre jellemző, hogy az utasításban szerepel egy fájl regiszter memóriacíme (’f’) és a végeredmény 

tárolási helyére utaló bit (’d’). Ha ez a bit logikai 0, az eredmény az akkumulátorban, ha logikai 1, az utasításban 

tárolt fájl regiszter címén tárolódik. Az utasítás felépítése az alábbiak szerint alakul: az első 6 biten a műveleti 

kód (OPCODE) található, majd a végeredmény bit (’d’) és végül a maradék 7 biten a fájl regiszter címe (’f’) a 

memórialapok címzésére használt bitek nélkül. 

 

7.12.4.1. ábra 

A byte orientált utasításokat a műveleti kódokkal a következő táblázat tartalmazza: 
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7.12.4.2. ábra 

Az utolsó két utasításban a ’d’ bit értéke értelemszerűen logikai 1, mivel az utasítás a fájl regiszterre 

vonatkozik! 

12.5. Vezérlő utasítások 

A vezérlő utasítások jellemzője, hogy nincs szüksége semmilyen adatra, ezek az adat nélküli utasítások. A 

műveleti kódon kívül semmi mást nem kell tartalmazniuk. Ilyen utasítások a következők: 

 

7.12.5.1. ábra 

A szubrutinból és megszakításból való visszatérés is ide tartozik, mivel nem kell a visszatérési programcímet az 

utasításban tárolni, azt a verem-memóriából veszi a processzor. 

Az eddigi utasítások esetében látható, hogy a műveleti kódjuk felső két (MSB) bitje: 00. 

12.6. Bit orientált utasítások 

A bit orientált utasításokban szerepeltetni kell, azon felül, hogy melyik regiszter tartalmán (’f’) kell a műveletet 

elvégezni, és azt, hogy melyik biten (’b’). Ezért a bit orientált utasítások felépítése a következők szerint alakul: 

az első négy biten a műveleti kód, az azt követő három biten az utasításban megcélzott bit száma, majd a 

maradék hét biten a fájlregiszter címe található. 

 

7.12.6.1. ábra 

A bit orientált utasításokat a műveleti kódokkal a következő táblázat tartalmazza: 
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7.12.6.2. ábra 

A táblázatból látható, hogy a bit orientált utasítások műveleti kódjának két MSB bitje: 01 

12.7. Ugró utasítások 

A programszámlálót (PC) módosító utasítások adata az a programmemória cím (’a’), amire a PC-t módosítani 

kell. Ez a cím a programmemória lapjainak megcímzésére szolgáló bitek nélkül 11 bites, így a műveleti kódra 3 

bit jut. 

 

7.12.7.1. ábra 

 

7.12.7.2. ábra 

A táblázatból látható, hogy az ugró utasításokat a műveleti kód két MSB bitjének 10 állapota mutatja. 

12.8. Konstanssal végzett utasítások 

 

7.12.8.1. ábra 

A konstans operandusú utasításokra jellemző, hogy a műveleti kódon felül egy 8 bites konstans értéket 

tartalmaznak, így – mivel már egy adatmemória cím nem fér el az utasításszóban – csak az akkumulátoron 

végezhetőek el. A konstanson kívül csak a műveleti kódot tartalmazzák. Ezek az utasítások a következők: 

 

7.12.8.2. ábra 

A konstanssal végzett műveleteket a műveleti kód MSB bitjeinek 11 értéke jellemzi. 
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8. fejezet - A PICmicro x14 
architektúrájú mikrovezérlők 
működése 

1. A mikrovezérlő működésének bemutatása 

A működés bemutatását egy példán keresztül kísérjük végig! Az utasítás a PORTB regiszter tartalmát másolja 

az akkumulátorba. A PORTB jelen esetben egy I/O regiszter, de a regiszter file elv szerint bármelyik másik 

regiszter is lehetne az adatmemóriából, az utasítás felépítésében és a végrehajtásában semmi különbség nem 

lenne. 

Az előzőek értelmében: 

Az utasítás felső hat bitje határozza meg a műveleti kódot (op code), jelen esetben: MOVF, majd a következő 

bit (7. bit) a végeredmény tárolási helyét határozza meg. A maradék 7 bit határozza meg annak a regiszternek a 

címét, amely tartalmával a műveletet el kell végezni. Az ábrán sárgával jelölt cím az adat-memóriában szereplő 

adat címe. Az adatmemória-terület a programmemóriától teljesen elkülönül, így az teljesen elkülönült 

buszrendszert használ! 

 

8.1.1. ábra 

Az utasítás-feldolgozás folyamatában Ezután az utasítás felső 7 bitje dekódolásra kerül és megmondja a 

processzornak, hogy egy MOVF utasítást hajtson végre és a végeredményt a W-ben tárolja. Az alsó 7 biten 

található adatcím a cím-multiplexerbe kerül, és ezzel a címmel, a PORTB címével (0000110), lesz a regiszter 

terület megcímezve. Megjegyzendő, hogy a W regiszter az ALU része az x14 architektúrában, nincs külön 

címe! Emiatt, ha adatot akarunk beírni a W-be, annak az ALU-n keresztül kell menni, illetve visszafele is, ha 

adatot akarunk a W-ből kiíratni a memória-területre, szintén keresztül kell menni az ALU-n (az ábrán vörössel 

jelölt visszacsatolás). Az x16 architektúrában már a W regiszter megjelenik az adatmemóriában is, különálló 

regiszterként. 

A közvetlen értékadó utasítások esetében (amikor az utasításban megadott 8 bites konstans (literal) értékekkel 

kell az ALU-nak dolgozni) az adat az utasításregiszterből kerül az adat-multiplexerbe. Emiatt az 

adatmultiplexernek van egy bemeneti csatornája a programmemória felől is. Ezzel egy csatornát tudunk 

megnyitni olyan adatok számára, amit a programmemóriában tároltunk és át szeretnénk helyezni az 

adatmemóriába. 
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8.1.2. ábra 

Mivel az I/O portok ugyanazt az adatbuszt használják, mint az adat (file) regiszterek és a RAM memória adatai, 

az I/O portok, a file regiszterek és a RAM adatainak címzésére pontosan ugyanazokat az utasításokat 

használhatjuk. Az utasításban szereplő adat (cím) függvényében ugyanaz az utasítás egy általunk használt 

változóval, vagy egy I/O port lábaival ugyanúgy kerül végrehajtásra, mivel azonos 8 bites címbuszon kell őket 

megcímezni. 

Az utasítás-végrehajtási példánkban a PORTB-n található 00110011 bináris érték kerül bemásolásra a 

multiplexeren és az ALU-n keresztül a W regiszterbe. Az utasítás-feldolgozási példa itt véget ért. 
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8.1.3. ábra 

Ezután kiegészítjük az eddig egy utasítás végrehajtása során felépített architektúrát a maradék perifériákkal, 

időzítőkkel, számlálókkal. Mint az ábrán látható, ezek az eszközök is ugyanazt az adatbuszt használják, mint az 

előzőek, csak eltérő címekkel. 

A perifériák, I/O portok és adat (file) regiszterek, sőt, a programszámláló (PC) is ugyanazon a buszon érhetők el. 

Így a W tartalmát akármelyik perifériába, vagy akár a PC-be is bemásolhatjuk. (A PC esetében azonban 

figyelembe kell vennünk a PC 13 bites szélességét!) 

 

8.1.4. ábra 
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A cím-multiplexerbe direkt, vagy indirekt címzési metódussal kerülhet be a megcímzett regiszter memóriacíme. 

A cím-multiplexer kimenete címzi meg magát a file regisztert. A cím-multiplexer bemenete direkt címzéskor az 

utasításból, indirekt címzéskor a file-választó regiszterből (file select regiszter, FSR) származik. Ez egy indirekt 

adatcím mutató (pointer). Az FSR regiszter által tárolt értéket használhatjuk a memóriaterület – címtől függően, 

RAM, I/O port, periféria stb. – megcímzésére. 

Egy másik fontos regiszter, ami megjelent a blokk-diagramon a STATUS regiszter. A STATUS regiszter is az 

adatbuszra csatlakozik és az ALU állapotát tartalmazza. Az egyes bitek az ALU által utoljára végzett 

aritmetikai, vagy logikai művelet eredményének jellemzőit tartalmazza, jelentésük a későbbiekben kerül 

bemutatásra. 

 

8.1.5. ábra 

A PICmicro x14 architektúra további kiegészítő lehetőségeket is tartalmaz. Ezek a különböző reset (brown-out, 

power-on, MCLR), időzítő (power-on, watchdog, oscillator-startup timer) lehetőségek. Az alábbiak közül mind 

általánosan elérhető az x14 családban. 

A Timing Generator blokk a működéshez szükséges órajelet állítja elő külső kristály-oszcillátor, kerámia-

rezonátor, vagy belső RC oszcillátor segítségével. Ezt az órajelet, illetve az ebből 4-gyel leosztott órajelet 

használja a mikrovezérlő az utasítások végrehajtásakor. 

A mikrokontrollerek különböző funkciói/perifériái a családon belül nincs minden egyes típusban kialakítva, a 

típus kiválasztásával a mikrokontroller beépített perifériáit is kiválasztjuk. 
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8.1.6. ábra 
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9. fejezet - Megszakítás-kezelés 

A megszakítások fogalmával az előzőekben már foglalkoztunk. Említésre került, hogy a megszakítások gyakran 

I/O eseményekhez köthetőek. Ez mikrovezérlők esetében is gyakran igaz, a megszakításokat leggyakrabban 

valamelyik perifériális modul okozza egy, a működése során jellemző esemény bekövetkeztekor. A 

mikrovezérlők használhatóságát nagyban növeli a tokba integrált perifériák, és így a megszakítási lehetőségek 

sokasága. A PIC16XXX sorozat esetében akár már 12 féle, ettől magasabb kategóriájú mikrovezérlőnél pedig 

még többféle megszakítást alkalmazhatunk. A megszakítások alkalmazása nem csak „életbevágóan” fontos 

események bekövetkeztekor indokolt, hanem minden olyan működési metódus, perifériális egység rutinjainál, 

ahol a metódus, vagy az egység működésének befejezéséig a processzor tud más, hasznos feladatotokat végezni. 

Ezáltal a processzor hasznosan tudja tölteni az amúgy várakozással töltött időt. A megszakítások ezen felül 

átláthatóbbá, megbízhatóbbá teszik a programunkat is, mivel egy-egy esemény bekövetkeztére a programon 

belül egy jól definiált rutin fog csak lefutni, amelynek helye szintén jól definiált lesz a programmemóriában. 

A megszakítások bemutatásánál először, az x14 architektúrában is alkalmazott, egyszintű megszakításkezelésről 

lesz szó. Az egyszintű megszakításra a fix megszakítási vektorcím és az egyféle prioritás, míg a PIC18XXX 

sorozatnál is alkalmazott kétszintű megszakításra már a kétféle prioritás, illetve a kétféle megszakítási 

vektorcím a jellemző. 

Káros következmények nélküli a megszakítások kezelése nem mindig lehetséges, így szükséges a 

megszakítások szoftveren belüli tilthatósága és engedélyezése, ún. maszkolása. A megszakítások globálisan és 

individuálisan is engedélyezhetők, illetve tilthatóak (maszkolhatóak). Nem tiltható, nem maszkolható 

megszakításra (Non-Maskable Interrupt – NMI) a programfutás okozta hibákon kívül (paritáshiba, érvénytelen 

kód, címzési hibák stb.) az x14 architektúra esetében nincs lehetőség. A megszakítások tiltása és engedélyezése 

utasítással, engedélyező bitek állításával történik. 

Számos megszakítás az alacsony energiafelvételű SLEEP állapotból is felébresztheti a mikrokontrollert. 

Az akkumulátor (W) és STATUS regiszterek mentéséről szoftveresen kell gondoskodunk, mivel ebben a 

mikrovezérlő családban ez nincs hardveresen megoldva! Az akkumulátor és a működést befolyásoló – mint pl. a 

STATUS regiszterek – visszaállítása rendkívül fontos egy számításokat végző rutin esetében. Gondoljunk itt 

arra, hogy például a megszakítási rutinunkból egy olyan sorra térünk vissza, ami egy előzetes aritmetikai 

művelet pozitív, illetve negatív eredményének következtében hajt végre különböző feladatokat és a megszakítási 

szubrutin a W és STATUS regisztert megváltoztatja. Természetesen a programunk ekkor hibás működést fog 

eredményezni. Másrészt viszont, ha a megszakítási szubrutin feladata épp például egy gyors adatmentés, ami 

sem az akkumulátor, sem a STATUS regisztereket nem befolyásolja, vagy nem történhet meg az, hogy 

számolási rutinba megszakítás léphetne bele, a W és a STATUS regiszterek mentése teljesen felesleges, a 

programfutást csak lassítja. A mentés így sokszor feladatspecifikussá válik, így nem mindig indokolt a 

hardveresen megoldott mentés megoldása. Hasonló megfontolások alapján, de inkább, amikor a mikrovezérlő 

nagyobb, számolási feladatokra tervezett, ezeknek a regisztereknek a hardveres mentésről a gyártó gondoskodik 

(pl. PIC24XXX). 

1. Az egyidejű megszakítások kezelése 

A processzor rendelkezhet több megszakítási vonallal, ezekhez mind hozzárendelhető egy-egy megszakítási 

esemény. A processzor felé ez az esemény egy-vagy több vonalon jelezhető. 

Mivel több megszakítási esemény jelentkezhet, fennáll a lehetősége két, vagy több egyidejű megszakítás 

bekövetkeztének. 

A PIC12-16XXX mikrovezérlőkben a megszakítás egyszintű. Annak ellenére, hogy több forrás lehetséges, a 

megszakításoknak csak egy vektorcíme van, a processzor felé egy jelvezetéken jelezzük a megszakítás 

bekövetkeztét, így egyszerre csak egy interrupt kiszolgálása történhet. Ha időben egyszerre több megszakítás 

következik be, azt, hogy melyik esemény bekövetkeztekor lefuttatandó programrészletet futtassa le a CPU, a 

programban tudjuk meghatározni, mégpedig a megszakítások jelzőbitjeinek kiolvasási sorrendjével. Így 

szoftveres prioritás hozható létre a hardveresen egyszintű megszakításhoz. 
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9.1.1. ábra 

Megszakítás bekövetkeztekor, a fenti interrupt-logikai séma alapján, a processzorba több „ÉS” és „VAGY” 

kapun keresztül jut el a megszakítást jelző vezetéken a megszakítási kérelem. A megszakításokat egyesével, a 

periféria megszakítási kérelméhez tartozó engedélyező (E) bittel engedélyezhetjük. Ha egy periféria 

megszakítási kérelme engedélyezett és a megszakításhoz tartozó esemény bekövetkezett, a periféria 

megszakítási kérelem jelző bitje (F) logikai 1-be vált. Például, ha az RS232-es szabványú soros 

adatkommunikációs porton adatot fogadunk, és az adatfogadást interrupton keresztül szeretnénk megvalósítani, 

az ún. RCIE bitet egybe állítva engedélyezzük azt. Adatfogadáskor az RCIF jelzőbit is egybe fog váltani így az 

RCIE és RCIF bemenetű „ÉS” kapu kimenete logikai egybe fog váltani. A megszakítási kérelmekhez tartozó 

jelző- és engedélyező „ÉS” kapuk kimenete egy közös „VAGY” kapuval van összefogva, így, ha legalább egy 

interrupt engedélyezett és bekövetkezett (pl. az adatfogadási példa), ennek a „VAGY” kapunak a kimenete is 

logikai egybe fog váltani. 

Innentől a megszakítási logika két csoportba oszlik. Ennek történelmi okai vannak, a korai típusoknál még 

annyira kevés perifériát lehetett csak egy tokba integrálni, hogy egy nyolc bites regiszter, az ún. INTCON 

regiszter, elegendő volt az összes, szám szerint három (TMR0, INT bemenet, RBINT), interrupt képes periféria 

engedélyező és jelzőbitjeinek tárolásához. A technológia fejlődésével azonban egyre több perifériát be lehetett a 

tokba integrálni, így az INTCON regiszter már kevésnek bizonyult, így kialakították a perifériális 

megszakítások engedélyező -(Peripherial Interrupt Enable – PIE) és jelzőbitjeit (Peripherial Interrupt Register – 

PIR) tartalmazó regisztereket. Ma már ezekből a regiszterekből is több található meg a mikrovezérlőkben 

(PIE1..PIEn, PIR1..PIRn). A visszafele kompatibilitás végett az INTCON regiszterben az addigi perifériák bitjei 

bent maradtak. 

Az előző példát folytatva, ha az perifériális interrupt engedélyező bit (PIE) és a globális interrupt engedélyező 

bit (GIE) is engedélyezve van a CPU-hoz vezető interrupt vezetéken megjelenik a logikai 1 szint és a processzor 

ennek észlelése után tud a megszakítási rutinba belekezdeni. A megszakítási logikából látható az is, hogy a 

megszakítás bekövetkezése a processzort a SLEEP alacsony energiafelvételű állapotból felébreszti (függetlenül 

attól, hogy az interruptok globálisan engedélyezve vannak-e, vagy sem) 
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A megszakítási rutin elvégzése után a megszakítást jelző bitet szoftveresen kell törölnünk, mivel annak törlése 

nem történik meg automatikusan. Ha jobban belegondolunk, nem is történhetne meg automatikusan, mivel azt, 

hogy mi okozta a megszakítást, a processzor nem tudja, felé csak egy vezeték jelzi, hogy valami megszakítási 

kérelmet kér. A szoftverünknek kell az általunk engedélyezett megszakítási események jelzőbitjeinek kiolvasása 

révén megtalálni azt az eseményt, ami a megszakítási kérelmet okozta. Ha esetleg egyidejűleg több megszakítási 

kérelem is jelentkezne, a kiolvasás sorrendje fogja meghatározni a megszakítások közti prioritást. Ha minden 

egyes megszakítási rutinban az őt létrehozó, de csak az őt létrehozó megszakítást jelző bitet töröljük, akkor a 

többi modul megszakítási kérelme megmarad, a megszakítási rutinból kilépve a processzor ismételten látni 

fogja, hogy a megszakítási kérelem állapota még mindig fennáll és a megszakítást kezelő rutint újra 

lefuttathatjuk. Így egy megszakítási kérelem sem „veszhet” el! Ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy, ha egy 

megszakítást engedélyeztünk, akkor a hozzá tartozó rutin a szoftverben ténylegesen meg legyen írva és a 

jelzőbitet töröljük, különben végtelen megszakítási ciklusba keveredhet a processzor! 

A PIC18XXX sorozattól felfele a megszakítás kétszintű, felsőbb kategóriás mikrovezérlőknél pedig nyolc, vagy 

még több szintű lehet. A többszintű megszakítások esetében a prioritás lehet hardveresen meghatározott, illetve 

programozható is, típustól függően. Többszintű megszakítások esetében egy megszakítási rutint csak egy 

magasabb szintű rutin szakíthat meg, azonos, illetve alacsonyabb prioritású nem. Az egyes szintek megszakítási 

kérelmének kezelése az egyszintű megszakítási kérelmek kezeléséhez hasonló. 

2. Egyszintű megszakítás általános menete az x14 
család mikrovezérlőiben 

A végrehajtás a következő lépésekben történik: 

• Programszámláló értékének mentése: ez a processzor által automatikusan végzett 

• CPU állapotának mentése (CPU állapotregiszter és a működést befolyásoló állapotregiszterek mentése) – 

szoftveres feladat, ha szükséges 

• A megszakítás forrásának azonosítása – szoftveres feladat 

• a megszakítási rutin kezdő címének beolvasása – ez az x14 architektúra esetében fixen a 0004h cím 

• A megszakítási alprogram végrehajtása 

• A CPU állapotának (W, Status) visszatöltése – ha szükséges 

• A programszámláló értékének visszaállítása – automatikusan a CPU végzi 

• A megszakított program folytatása 

Megszakítás bekövetkeztekor a processzor a megszakítási kérelmének vonalán látja, hogy valamilyen periféria 

megszakítási eseménye következett be. Ennek hatására a CPU az aktuálisan folyó parancsot még befejezi és a 

soron következő utasításra mutató programszámláló (PC+1) értékét a veremmemóriába elmenti, majd a családra 

jellemző 0004h címre írja át. Eközben a globális interrupt engedélyező bitet (GIE) – a megszakítás 

megszakítását elkerülve – törli a processzor. A programfuttatás a 0004h címről folytatódik ezután és addig tart, 

amíg a processzor egy RETFIE parancsot nem talál (vagy a PC nem ér a programmemória végére, ekkor 

RESET következik be). A RETFIE parancs hatására a processzor visszatölti a PC-be a veremmemóriából a 

megszakítás meghívásakor lementett PC értékét, újraengedélyezi a megszakításokat a GIE bit egybe írásával és 

a program a megszakítás bekövetkeztekor épp végrehajtott sor utáni programsorra tér vissza. 

A 0004h címre ugrás és a RETFIE parancs között a processzor az általunk megírt szoftver szerint működik, nem 

megy végbe több automatikus lépés. A 0004h programsortól kezdődően kell – amennyiben szükséges – az 

akkumulátort és a STATUS regisztert lementenünk. Ezután a programunkban a különböző megszakítást 

okozható perifériák közül megtalálnunk azt, amelyik rutinját le kell futtatnunk, majd a jelzőbitet törölnünk és az 

akkumulátor és a STATUS visszatöltése után a RETFIE paranccsal a megszakítás rutinjából visszatérnünk. 

3. Megszakítás időzítése, lappangása 
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A megszakítások megjelenése és végrehajtása között egy adott lappangási idő telik el az interrupt logika 

következtében. A lappangási idő az egyes megszakítástípusok esetében más-és más lehet (függően attól, hogy 

hány logikai kapun átérkezve érkezik meg a megszakítási kérelem a processzorhoz): 

• Belső megszakítás, mint pl. paritáshiba lappangása 3 utasításciklus 

• Külső megszakítás 3-3,75 utasításciklus idejű lappangási idejű, függően attól, hogy a jelző- és engedélyező 

bitek az INTCON-ban, vagy a PIE, PIR regiszterpárban találhatóak. 

A megszakítások idődiagramja: 

 

9.3.1. ábra 

4. A megszakításokhoz tartozó regiszterek 

4.1. INTCON regiszter 

 

9.4.1.1. ábra 

7. bit: GIE: Globális megszakítást engedélyező bit 

1 " engedélyezett 

0 " tiltott 

6. bit: PEIE: Perifériális megszakítást engedélyező bit 

1 " engedélyezett 

0 " tiltott 

5. bit: T0IE: Timer0 modul megszakítását engedélyező bit 
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1 " engedélyezett 

0 " tiltott 

4. bit: INTE: Külső, INT láb megszakítását engedélyező bit 

1 " engedélyezett 

0 " tiltott 

3. bit: RBIE: PORTB állapotváltozása megszakítását engedélyező bit 

1 " engedélyezett 

0 " tiltott 

2. bit: T0IF: Timer0 modul megszakítását jelző bit 

1 " megszakítási esemény bekövetkezett 

0 " nincs megszakítási esemény 

1. bit: INTF: Külső, INT láb megszakítását jelző bit 

1 " megszakítási esemény bekövetkezett 

0 " nincs megszakítási esemény 

0. bit: RBIF: PORTB állapotváltozása megszakítását jelző bit 

1 " megszakítási esemény bekövetkezett 

0 " nincs megszakítási esemény 

4.2. PIE és PIR regiszterek 

A perifériális megszakítások számától függően több perifériális megszakítás engedélyező regisztere (Peripheral 

Interrupt Register) lehet egy mikrovezérlőnek (PIE1, PIE2). Ezek a regiszterek tartalmazzák az egyes perifériák 

individuális engedélyező bitjeit. Habár a bitek elhelyezkedése a regiszteren belül általánosságot követ, nem 

szabad erre törvényszerűen tekinteni, minden egyes típusnál ezeket ellenőrizni kell. 

A perifériális megszakítások globális engedélyezéséhez az INTCON regiszter PIE bitjét előzetesen logikai 1 

értékbe kell állítani. 

A perifériák megszakítási eseményének bekövetkeztét a PIR (Peripheral Interrupt Flag) regiszter egyes bitjei 

jelzik. A PIE és PIR regiszterpárok felépítése hasonló, az engedélyező- és jelzőbitek a PIR és PIE 

regiszterekben ugyanazokon a pozíciókon helyezkednek el, azzal a különbséggel, hogy a PIR regiszterek a 0., a 

PIE regiszterek az 1. memórialapon találhatóak. 
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10. fejezet - A mikrovezérlők 
működéséhez szükséges egyéb 
áramköri kiegészítő elemek 

A működéshez szükséges további integrált áramköri elemekre a PIC mikrokontrollerek esetében ugyanúgy 

szükség van, mint más gyártók termékei esetében is, ezért több-kevesebb hasonlatossággal ugyan, de 

általánosságban a tokba integráltan megtalálhatóak ezek. Mivel ezek működése nagyfokú hasonlatosságot mutat, 

a PIC mikrovezérlőkön keresztül kerülnek bemutatásra. 

1. Oszcillátor modul 

A CPU működéséhez szükséges órajel generálására több megoldás létezik: 

• LP: alacsony frekvenciájú kristály 

• XT: kristály vagy kerámia rezonátor 

• HS: nagyfrekvenciás kristály 

• RC: külső ellenállás-kondenzátor oszcillátor áramkör 

• Belső RC órajel-generátor 

• Külső órajelforrás 

Kezdetben a mikrovezérlők az órajel generálásához szükséges áramköröket nem, vagy csak egy részüket 

tartalmazták. Például, a Microchip nagy áttörést jelentő PIC16C84 sorozatú mikrovezérlőjében belső órajel-

generátor nem volt, de oszcillátor-meghajtó áramkör már igen, így a mikrovezérlő a működéshez szükséges 

órajelet nagyon kevés számú külső áramköri elemmel (kvarckristály, plusz két kondenzátor, vagy egy RC tag…) 

elő tudta állítani. Az integráltsági fok növekedésével ma már a mikrovezérlők nagy része tartalmaz egy belső 

órajel-generátort is. Ezt a belső órajelforrást lehetőségünk van használni, de le is tilthatóak. A belső órajelforrás 

többféle lehet, leggyakrabban egy 4, vagy 8 MHz-es névleges rezonanciájú RC oszcillátor. A belső RC 

oszcillátorhoz tartozik még egy kalibrációs regiszter (OSCCAL) is, amelynek segítségével az oszcillátor 

frekvenciáját finoman növelhetjük, illetve csökkenthetjük. 

Ha belső órajelforrás nincs a tokba integrálva, vagy, ha pontosabbat, gyorsabbat szeretnénk, vagy kell 

használnunk, a tokok tartalmazzák a külső oszcillátor-meghajtó áramköröket is. Ezen felül lehetőségünk van a 

külső órajelforrás használatára is. Külső órajelforrás használatával két, pl. Master-Slave üzemben működő 

mikrovezérlő működését szinkronizálhatjuk. 

 

10.1.1. ábra 

Az oszcillátor modulban beállítási lehetőségei az alábbi ábrán láthatóak: 
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10.1.2. ábra 

A blokkdiagramon jól nyomon követhető, hogy milyen beállításokra van lehetőségünk. Az órajel források közül 

egy multiplexer segítségével lehet kiválasztani, amit használni fogunk. Belső órajel forrás választása esetén 

hasonlóan egy multiplexer segítségével tudjuk kiválasztani az órajel frekvenciáját, külső órajel esetében ezt a 

külső áramköri elemek határozzák meg. Külső órajel forrás esetében azt is meg kell mondanunk a kontrollernek, 

hogy milyen oszcillátorral lesz dolga, hogy az ahhoz megfelelő oszcillátor áramkört tudja az OSC1, OSC2 

kimenetekhez kapcsolni. 

Az oszcillátor egy, a nem felejtő memóriaterületen elhelyezkedő konfigurációs biteket tartalmazó regiszter 

(CONFIG) bitjeinek beállításával választható ki. Ezeknek a biteknek a beállítása programozáskor történik. 

A fejlettebb eszközöknél az oszcillátor modulhoz tartozik még egy 4-szeres PLL modul, aminek használatával a 

rendszer-órajel megnégyszerezhető. 

Külső oszcillátorok kiválasztásakor négyféle lehetőségünk van. Külső RC oszcillátor alkalmazása egy egyszerű, 

olcsó alkalmazás. Az RC oszcillátor frekvenciája nem stabil, több külső tényezőtől, mint tápfeszültség, 

hőmérséklet stb. függ, ezért az órajel eszközről eszközre változhat. Alacsony ára viszont indokolttá teszi az 

alkalmazásukat azokon a területeken, amikor az órajel pontos frekvenciája nem követelmény. Az RC oszcillátor 

az alábbi kapcsolás szerint alkalmazható: 

 

10.1.3. ábra 

Pontosabb, stabilabb órajelforrásra kristályt, vagy rezonátort használhatunk. Ezek alkalmazása, működtetésük 

szerint három csoportba sorolt: 

• alacsony frekvenciás/teljesítményű kristály/rezonátor (LP). Alkalmazása pár száz kHz-es frekvenciájú 

oszcillátorok esetén jöhet szóba. 

• szokásos kristály/rezonátor (XT). Általában pár MHz-es frekvenciáig alkalmazható. 

• nagysebességű kristály/rezonátor (HS). Nagyfrekvenciás órajelek alkalmazásakor. 

A fő különbség a fenti három oszcillátor alkalmazásakor a belső oszcillátor-meghajtó inverter áramkör erősítése, 

ennek függvényében tudjuk különböző frekvenciákon működtetni a mikrovezérlőt. Általánosságban a lehető 
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legkisebb működésképes erősítéssel működtetjük a mikrovezérlőt. A felsorolásban megemlített 

frekvenciatartományok tájékoztató jellegűek, több paraméter függvényében változhatnak. 

A külső kristályoszcillátor a következő kapcsolás szerint használható: 

 

10.1.4. ábra 

A kapcsolásban a C1, C2 kapacitások és az RS ellenállás értékeire a gyártó ad javaslatot. 

1.1. Több oszcillátor használata 

Sok esetben egynél több oszcillátor modul is használható órajelforrásként. Az oszcillátor modulok a program 

futása közben átkapcsolhatóak, így a processzor két sebességgel is működhet (amikor feladata van a magasabb 

sebességű órajelforrásra kapcsol át, egyébként alacsonyabb órajelforrásról működik, ahol kisebb az 

energiafogyasztása is. Az alábbi ábrából látható, hogy a mikrovezérlő által felvett áramerősség (eldisszipált 

teljesítmény) jó közelítéssel lineárisan arányos az órajel-frekvenciájával. 
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10.1.1.1. ábra 

Természetesen, ha figyelembe vesszük, hogy a mikrovezérlő felvett teljesítménye időegységre értelmezett, a 

magasabb órajel-frekvencián az elvégzett utasítások száma is lineárisan magasabb, így az általunk jelen esetben 

hasznos munkának minősülő utasítás-végrehajtások száma is lineárisan több. Ezért a processzor alacsony 

frekvencián való működtetése csak holt időkben térül meg. Sok esetben az ilyen holt időkben kihasznált 

energiatakarékosság jelentősen megnöveli az eszköz működési idejét (gondoljunk például a mobiltelefonunkra), 

ezért elemes üzemben ez a funkció, illetve az alvó állapot ma már elengedhetetlenné vált. 

1.2. Oszcillátor felfutási idő 

Az eszköz bekapcsolása után a tápfeszültség emelkedésével az oszcillátor egy kis késéssel elkezdi az 

oszcillálást. Ezen az időn belül elindítva a program futását hibás működéshez vezethet, mert az oszcillálás még 

nem stabil, ezért a program indítását a stabil oszcillálási frekvencia kialakulásáig késleltetni kel. A szükséges 

késleltetés több tényezőtől is függ, mint: 

• a kristály/rezonátor frekvenciája 

• a kristály mellett alkalmazott kapacitások értéke 

• a Vdd tápfeszültség felfutási ideje 

• hőmérséklet 

• külső soros ellenállás értéke (ha alkalmazzuk) 

• oszcillátor üzemmódja (az oszcillátor inverterének erősítése) 

• kristály minősége 

• külső elemek elhelyezkedése 

• villamos zajok. 

Az alábbi ábrán egy tipikus oszcillátor-felfutási diagram látható: 

 

10.1.2.1. ábra 

Az oszcillátor felfutási idejére, a stabil oszcillálás kialakulásáig a mikrovezérlő programjának indulását 

késleltetni kell. Leggyakrabban erre a mikrovezérlőt ún. RESET állapotban tartjuk egy belső, vagy külső 

késleltető elemmel (RC késleltetés, RESET áramkör). 

1.3. Az oszcillátor finomhangolása 
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Időkritikus alkalmazások esetében pontos órajel-frekvenciára van szükség. Az órajel frekvenciát külső 

oszcillátor alkalmazásakor a külső elemek (kondenzátor, ellenállás, kvarckristály) által alkotott rezgőkör 

rezonanciafrekvenciájának változtatásával, míg belső órajelforrás esetében egy ún. OSCCAL regiszterben tárolt 

érték változtatásával tudjuk finoman pozitív és negatív irányban hangolni. Ez az érték gyárilag előre 

programozott, ezt figyelembe kell venni (le kell menteni, vagy ki kell hagyni a programozáskor ezt a 

memóriaterületet) az eszköz törlésekor/átprogramozásakor. 

Az időkritikus alkalmazásokon kívül gyakran szükséges lehet a finomhangolás fogyasztáscsökkentés, stabilitás 

növelése, vagy a rezonátor élettartamának növelése érdekében is. 

2. Az alapállapotba állás (RESET) áramkörök 

Az alapállapotba állás célja az eszköz egy jól definiált állapotba hozása. Alapállapotba kerülhet az eszköz több 

okból kifolyólag is, ezek általában valamilyen abnormális működés következtében jönnek létre. Ezen kívül 

szükséges egy jól definiált alapállapot a a mikrovezérlő programjának indulásakor is. Az alapállapotot az angol 

újrakonfigurálás, beállítás igéből a ma már a köznapi nyelvbe is átvett RESET szóval jelöljük. A RESET forrása 

az eszköz újraindulása után az eszközből kiolvasható (RCON). Általánosságban RESET-et az alábbi események 

okozhatnak: 

• Power-On Reset: 

• MCLR alapállapot: az eszköz MCLR lábán megjelenő logikai nulla érték. Történhet normál működés és 

alacsony energiaállapotú működés (SLEEP) közben is. Külső, általában nyomógombos RESET. Ezen felül 

programozáskor van még jelentősége. 

• WDT Reset: Watchdog időzítő túlcsordulása 

• Brown-Out Reset: alacsony tápfeszültség 

• RESET parancs 

• Veremmemória alul-, illetve túlcsordulása 

• rogrammemória paritáshibája 

A tokba integrált alapállapotba állás (RESET) áramkörének sémája, több-kevesebb eszközfüggő eltéréssel az 

alábbi diagramon látható. 
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10.2.1. ábra 

Az ábrán a veremmutató túlcsordulása (Stack Overflow/Underflow Reset) a PIC18 családban van kialakítva, a 

PIC16 családban helyette a programmemória paritáshibája okozhat RESET-et. 

2.1. Power-On Reset (POR) 

A POR áramkör egy impulzust generál, a VDD feszültség elérésekor. Így bekapcsolás után a mikrovezérlő 

alapállapotba áll. A mikrovezérlőnek van belső POR áramköre is, ennek használatakor alapfeltétel, hogy mire az 

eszköz kikerül a RESET állapotból, a működési paraméterek (tápfeszültség, oszcillátor frekvenciája …) a 

működési határértéken belül legyenek. A belső POR RESET áramkör használatakor a MCLR lábat egy 

áramkorlátozó ellenálláson keresztül a tápfeszültségre kötjük. 

Lassú feléledés esetén külső POR áramkör alkalmazása javasolt. Ez leggyakrabban egy RC késleltető tag a 

MCLR lábra kötve. Az áramkör bekapcsolás után az RC tag által meghatározott ideig RESET állapotban tartja a 

mikrovezérlőt. A kondenzátor kisülését gyakran egy diódával meggyorsítják a tápfeszültség megszűnésének 

esetére. 

 

10.2.1.1. ábra 

2.2. Power-up Timer (PWRT) 

A PWRT modul a fentiek értelmében egy belső késleltetésként használható. A PWRT modul a mikrovezérlő 

POR és BOR bitjeinek 0-ban tartásával RESET állapotban tartja a mikrovezérlőt az időzítő lejártáig. A modul 

egy konfigurációs bittel (PWRTEN) engedélyezhető, illetve tiltható. 

2.3. Oszcillátor felfutási időzítő – Oscillator Start-up Timer (OST) 
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Az oszcillátor felfutási időzítő egy 10 bites impulzusszámláló, 1024 oszcillátor ciklust számol (az OSCI lábon) a 

PWRT időzítő késleltetése után. Az OST csak külső órajelforrásokkal működik. Az időzítő akkor kezdi el a 

számolást, ha az OSCI bemeneten már a jelszint a bemeneti küszöb felé emelkedett. 

A fenti időzítők használatakor a mikrovezérlő bekapcsolásakor az alábbi sorrendben zajlanak le az események: 

először, ha a POR detektálásra kerül, elindul a PWRT időzítő, majd elindul az OST. Ha ez az időzítő is 

túlcsordul, csak ezután fog a mikrovezérlő programja elindulni. Ezt a szekvenciát módosíthatjuk a különböző 

időzítők engedélyező bitjeivel. 

Az alábbi idődiagramon a mikrovezérlő indulása látható külső késleltető áramkör használata nélkül (az MCLR a 

VDD tápfeszültségre van kötve): 

 

10.2.3.1. ábra 

Az alábbi idődiagramon pedig, külső késleltető áramkör használatával: 

 

10.2.3.2. ábra 

2.4. Tápfeszültség-kimaradás Brown-Out Reset (BOR) 

Ha a tápfeszültség egy előre beállított küszöbérték alá csökken ennek a figyelő áramkörnek a segítségével a 

mikrovezérlő RESET állapotba kerül, megakadályozva, hogy a mikrovezérlő a tápfeszültség alsó határértéke 

alatti tápfeszültségről üzemeljen. A tápfeszültség visszatérésekor egy előre beállított ideig a mikrovezérlő 

RESET állapotban marad, elkerülve a tápfeszültség-ingadozások okozta állandó RESET állapotba kerüléseket. 
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10.2.4.1. ábra 

Ez az áramkör hálózati tápláláskor, nagy áramfelvételű területeken (ahol az ideiglenesen nagy áramfelvétel 

miatt leeshet a tápfeszültség értéke) hasznos, illetve az LVD modullal együtt hatékonyan használható elemes 

alkalmazásoknál tápfeszültség figyelő funkcióként is. 

3. Alacsony tápfeszültség detektor modul (Low 
Voltage Detector – LVD) 

Számos alkalmazási esetben – tipikusan elemről/akkuról működő eszközöknél – elvárt, hogy az eszköz képes 

legyen érzékelni, a tápfeszültség egy magadott szint alá esését. Ezáltal, működés közben, amikor a tápfeszültség 

a szint alá süllyed, egy önfenntartási műveletet lessen végrehajtani. Erre a feladatra fejlesztették ki az alacsony 

tápfeszültség detektor (LVD) modult. 

A modul működése teljes mértékben szoftveresen vezérelhető, konfigurálható. 

 

10.3.1. ábra 

Amikor a tápfeszültség a szoftverben beállított küszöbérték alá süllyed, a modul megszakítást generál. A 

megszakítási rutinban elvégezhetőek a fenntartási műveletek, mint adatmentés, értesítés küldése a táfeszültség-

hibáról, készenléti állapotba állás stb. Tipikusan a rendszer tápfeszültség küszöbértékének két értéket adunk 

meg, az értesítési küszöbértéket, és a BOR küszöbértéket. Az értesítési küszöbérték elérésekor (VA) az LVD 

modul megszakítást generál, a mikrovezérlő elvégzi a szükséges önfenntartási feladatokat, majd, a tápfeszültség 

további esésekor, eléri a BOR értéket (VB), így a mikrovezérlő RESET állapotban marad mindaddig, amíg a 

tápfeszültség újra el nem éri a működési küszöbértékét. 

 

10.3.2. ábra 

A működési küszöbértéket úgy kell meghatározni, hogy a tápfeszültség VA szintjéről a VB szintre csökkenésének 

ideje (TB - TA) elegendő legyen a mikrovezérlőnek a szükséges lekapcsolási feladatok elvégzésére. 

4. Felügyeletidőzítő – Watchdog Timer 

A felügyeletidőzítő (Watchdog Timer – WDT) egy időzítő áramkör, amely, engedélyezése esetén, 

túlcsordulásakor újraindíthatja a mikrovezérlőt. Használatakor a normál programfutásban a számláló regiszterét 

periodikusan töröljük. Ha a program hibásan működik, akkor a törlés elmaradása miatt a számláló túlcsordul és 

újraindítja a mikrokontrollert. 

A WDT modul saját külső kiegészítő elemeket nem igénylő szabadonfutó RC oszcillátorral léptetett 8 bites 

számlálóval, és egy ehhez tartozó 8 bites utóosztóval rendelkezik. A programban elhelyezett, periodikusan 

végrehajtott CLRWDT utasítás törli a számlálót és az utóosztót. 
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10.4.1. ábra 

A WDT modul a rendszer órajelétől független, annak lekapcsolásakor, alacsony energiafogyasztású állapotban 

is működik. Normál működési esetben a WDT túlcsordulása RESET-et okoz, míg alacsony energiafelvételű 

SLEEP állapotban felébreszti a mikrovezérlőt (WDT wake-up). A WDT modult permanens módon 

engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk programozáskor a konfigurációs szóban a WDTEN bittel, illetve 

szoftveresen is, futás közben az SWDTEN bittel. Ilyenkor az állandó engedélyezés értelemszerűen tiltott. 

A WDT periódus értéke típusjellemző, az utószámlálóval széles körben – párszor 10 ms és pár másodperc 

között – változtatható. 

4.1. Alacsony energiafelvételű alvó (SLEEP) üzemmód 

A SLEEP, alacsony fogyasztású alvó üzemmódban, a mikrovezérlő majdnem teljesen leállítja a működését. Az 

alvó üzemmódot a SLEEP parancs kiadásával lehet elérni. A SLEEP parancs törli a WDT regisztereit, 

lekapcsolja a processzor oszcillátorát, perifériális áramköreit stb. Az I/O portok megtartják az alvó üzemmód 

előtti állapotukat. 

Ebben az üzemmódban a teljesítményfelvétel minimális, lényegesen megnövelve a működési időtartamot 

elemes/akkumulátoros működtetés esetén. A normál működési állapotba bármelyik engedélyezett megszakítás, a 

WDT túlcsordulása (WDT wake-up), vagy RESET kondíció térítheti vissza a mikrovezérlőt. Az engedélyezett 

megszakítási kérelmek függetlenül a globális megszakítási engedélyező bittől (GIE) felébresztik a processzort, 

tehát elegendő csak a megszakítás forrásának engedélyező bitjét 1-be írni (lásd a 9.1.1. ábrán a megszakítási 

logika blokkdiagramját)! 

A SLEEP utasítás végrehajtásakor a processzor előzetesen beolvassa a soron következő utasítást, a processzort a 

Q1 utasítás-végrehajtási állapotban tartja, majd áttér az alvó állapotba. Az alvó állapotból visszatérve a 

processzor folytatja a működését, ha a GIE engedélyezett, akkor végrehajtja még a SLEEP parancs után 

következő utasítást és ugrik a megszakítási vektorra. Ha a SLEEP parancs utáni sor végrehajtására nincs 

szükség, a SLEEP után közvetlenül egy NOP parancsot tehetünk a programba. Ha a GIE nem engedélyezett, a 

processzor a SLEEP utasítás utáni sor végrehajtásával folytatja a program-végrehajtást. 

A fentiek szerint, ha a GIE nem engedélyezett, a perifériális egységek megszakítási eseményeit (a megszakítási 

esemény engedélyező- és jelzőbitje is 1), akkor is használni tudjuk a processzor felébresztésére, viszont szem 

előtt kell tartanunk azt az esetet, ha a megszakítási esemény már a SLEEP utasítás kiadása előtt létrejön. Ekkor a 

SLEEP parancs egy NOP parancsként fog hatni, nem hajtódik végre, illetve a parancs kiadása után azonnal fel is 

ébred a processzor. 



   

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. fejezet - A működést befolyásoló 
regiszterek 

1. A státuszregiszter (STATUS) 

A státuszregiszter elsősorban az ALU aritmetikai állapotára, vagy más szóval az aritmetikai/logikai művelet 

végeredményére utaló biteket tartalmazza (Z, DC, C). Ezen felül ebben a regiszterben találhatóak a direkt (RP0, 

RP1) és indirekt memóriacímzésnél (IRP) használatos memórialap kiválasztó bitek, illetve a különböző nem 

várt újraindulások utáni alapállapotba (RESET) kerülés egyes jelzőbitjei (TO, PD). Mivel a memórialap-

választó biteket is a STATUS regiszter tartalmazza, mind a négy memórialapon ki van alakítva, mind a négy 

memórialapról elérhető. 

 

11.1.1. ábra 

A STATUS regiszter egyes bitjeinek jelentése: 

7. bit: IRP: Indirekt adatmemória-címzésnél használt memórialap-választó bit 

1 " Az adatmemória 2, 3 lapja van kiválasztva 

0 " Az adatmemória 0, 1 lapja van kiválasztva 

6-5 bit: RP1-RP0: Direkt memóriacímzésnél használt adatmemórialap-választó bit 

11 " A 3-as adatmemória-lap van kiválasztva (180h-1FFh) 

10 " A 2-es adatmemória-lap van kiválasztva (100h-17Fh) 

01 " Az 1-es adatmemória-lap van kiválasztva (80h-FFh) 

00 " A 0-ás adatmemória-lap van kiválasztva (00h-7Fh 

4. bit: : Időtúllépés (Time-Out) bit. 

1 " Bekapcsolás után, a Watchdog timer törlése (CLRWDT) után, vagy alacsony energiafelvételű állapotba 

kapcsoláskor (SLEEP) 

0 " Watchdog timer időtúllépésekor 

3. bit: : Tápfeszültség lekapcsolva (Power Down) bit. 

1 " Bekapcsolás után, a Watchdog timer törlése (CLRWDT) után 

0 " Alacsony energiafelvételű állapotba kapcsoláskor (SLEEP) 

2. bit: Z: Zéró bit. 

1 " Aritmetikai, vagy logikai művelet eredménye nulla lett 

0 " Aritmetikai, vagy logikai művelet eredménye nem lett nulla 

1. bit: DC: Számjegy átvitel (Digit Carry) jelző bit (összeadási, kivonási műveleteknél) 
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1 " Átvitel történt a 4. bitről az 5.-re 

0 " Nem történt átvitel 

0. bit: C: Átvitel (Carry) jelző bit (összeadási, kivonási műveleteknél) 

1 " Átvitel történt a legfelső helyi értékű (MSB) bitnél 

0 " Nem történt átvitel 

2. Az OPTION_REG regiszter 

Az OPTION_REG regiszter számos vezérlőbitet tartalmazó írható-, olvasható regiszter, amely a TMR0 modul, 

a Watchdog Timer, a külső megszakításvonal és a PORTB I/O port felhúzó ellenállásait vezérli. 

 

11.2.1. ábra 

Az egyes bitek jelentése a következő: 

7. bit: : A PORTB I/O lábakhoz tartozó felhúzó ellenállás 

1 " A felhúzó ellenállások nincsenek engedélyezve 

0 " A felhúzó ellenállások engedélyezve vannak 

6. bit: INTEDG: Megszakítás élválasztó bit 

1 " megszakítás az INT láb felfutó élére 

0 " megszakítás az INT láb lefutó élére 

5. bit: TOCS: A Timer0 modul órajelforrás választó bitje 

1 " a T0CKI láb változásaira inkrementálódik 

0 " belső órajelre inkrementálódik (CLKOUT) 

4. bit: TOSE: TMR0 forrás élválasztó bitje 

1 " a T0CKI láb lefutó élére inkrementálódik 

0 " a T0CKI láb felfutó élére inkrementálódik 

3. bit: PSA: Előszámláló rendeltetés bitje 

1 " az előszámláló a WDT-hez van rendelve 

0 " az előszámláló a TMR0 modulhoz van rendelve 

2-0. bit: Az előszámláló értéke (különbözik a WDT és a TMR0 esetén) 

 

11.2.2. ábra 



 A működést befolyásoló regiszterek  

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. A PCON regiszter 

A PCON (Power Control) regiszter jelzőbiteket tartalmaz, amelyek a STATUS regiszter  és  

bitjeivel együtt a különböző nem várt újraindulások/alapállapotba kerülések (RESET) okozóinak 

meghatározásában segítenek. 

Ajánlott a PCON regiszter egyes bitjeinek bekapcsoláskor alapértéket adni ahhoz, hogy az egyes újraindulások 

okozóit kellő biztonsággal beazonosítsuk! A  bit értéke nem meghatározott bekapcsoláskor, illetve a 

 bitet is érdemes törölni egy nem várt  újraindulás detektálásához! 

A regiszter bitjeinek értelmezése típusonként eltérő, az alsó három bit viszont általánosságban a következő 

értelmezésű: 

 

11.3.1. ábra 

7. bit: MPEEN: Memória paritáshiba-ellenőrző áramkör jelzőbitje: 

A bit állapotát mutatja 

2. bit: / : Programmemória paritásbit hiba/újraindítást okozó hiba jelzőbitje (programhiba) 

1 " nem történt hiba 

0 " programhiba történt 

1. bit: : Bekapcsolási alapállapot jelző bit 

1 " nem történt hiba 

0 " bekapcsolás/újraindítás történt (szoftveresen kell 1-be állítani) 

0. bit: : Alacsony tápfeszültség jelző bit 

1 " nem történt hiba 

0 " alacsony tápfeszültségű állapotból történt az újraindítás (szoftveresen kell 1-be állítani) 

4. A konfigurációs szó (CONFIG) 

Az eszköz konfigurációs bitjeivel tudjuk a mikrovezérlő működését a felhasználói igényekhez igazítani. 

Bekapcsolás után ezeknek a biteknek az állapota fogja meghatároznia az alapvető működési paramétereket. A 

konfigurációs szó le van képezve a programmemóriába, a 2007h címre. Normál működési módban nem, csak 

programozáskor érhető el. 

A konfigurációs szó bitjeit programozáskor kell a tokba írni. A biteket 0-ba írhatjuk, vagy változatlanul, logikai 

1 állapotban hagyhatjuk. A mikrovezérlőben alkalmazott technológiától függően lehet egyszer, vagy többször is 

programozható. Manapság már a flashtechnológia terjedt el, így, a programmemóriával egyetemben, ez a 

memóriaterület is legalább 100.000-szer átprogramozható. 
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4.1. A konfigurációs szó – CONFIG bitjei 

A bitek általánosságban az alábbiak, azonban az egyes típusokban különbözhetnek, ezért a típus kiválasztásakor 

ezeket ellenőrizni kell! 

CP1..CP0: Kódvédelmi (Code Protection) bitek 

Az eszközbe írt kód védelmére szolgál. Ha be van kapcsolva a mikrovezérlő kiolvasása nem lehetséges, üres 

sorokat ad vissza. Beállítási lehetőségei: 

11 = Kódvédelem kikapcsolva 

10 = Eszközfüggő beállítás 

01 = Eszközfüggő beállítás 

00 = A teljes programmemória-tartalom kódvédelem alatt áll 

DP: Adatmemória kódvédelmi (Data EEPROM Code Protection) bit 

Az eszköz adat EEPROM-jában tárolt adatok kiolvasásának védelmére szolgáló bit 

1 = Kódvédelem kikapcsolva 

0 = Kódvédelem bekapcsolva 

BODEN: Feszültségkimaradás – BOR RESET engedélyező bit 

1 = BOR engedélyezett 

0 = BOR nem engedélyezett 

A BOR engedélyezése automatikusan engedélyezi a bekapcsolás-időzítőt modult, függetlenül annak 

engedélyező bitjétől ( ). A BOR engedélyezésekor ellenőrizni kell, hogy a PWRTE bit 

engedélyezett-e. 

: Bekapcsolási időzítő modul engedélyező bit 

1 = nem engedélyezett 

0 = engedélyezett 

Néha fordított polaritással kerül kialakításra 

MCLRE: A  láb működését befolyásoló bit 

1 = a láb  RESET bemenetként működik 

0 = a láb általános célú I/O lábként működik 

WDTE: Felügyeletidőzítő – WDT engedélyező bit 

1 = a WDT engedélyezett 

0 = nem engedélyezett 

FOSC1..FOSC0: Oszcillátor választó bitek (belső oszcillátor nélkül) 

11 = RC oszcillátor 
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10 = nagysebességű kristály/rezonátor (HS) 

01 = kristály/rezonátor (XT) 

00 = alacsony frekvenciás/teljesítményű kristály (LP) 

FOSC2..FOSC0: Oszcillátor választó bitek (belső oszcillátort tartalmazó mikrovezérlőnél) 

111 = külső RC (EXTRC) oszcillátor, CLKOUT kimenettel 

110 = külső RC (EXTRC) oszcillátor 

101 = belső RC (INTRC) oszcillátor, CLKOUT kimenettel 

100 = belső RC (INTRC) oszcillátor 

011 = nem lehetséges/foglalt bitkombináció 

010 = nagysebességű kristály/rezonátor (HS) 

001 = kristály/rezonátor (XT) 

000 = alacsony frekvenciás/teljesítményű kristály (LP) 
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12. fejezet - A mikrovezérlők 
felprogramozása 

A mikrovezérlők programját ma már a végleges helyükön, a valós áramköri környezetben is feltölthetjük. Erre a 

programozó lábak számának csökkentése érdekében soros jelátviteli protokoll áll rendelkezésünkre, egy adat és 

egy órajel vezeték alkalmazásával. Mivel a programozási eljárás lehetővé teszi, hogy a mikrovezérlőt a valós 

áramköri környezetében (In-Circuit) programozzuk fel, a metódus In-Circuit Serial Programming – ICSP néven 

terjedt el a szakirodalomban. 

ICSP esetén az áramkör egy üres, programozatlan mikrovezérlővel építhető össze, a mikrovezérlő 

felprogramozása a kész áramkörben történhet meg. Tömeggyártásban ez a technika lehetőséget ad arra, hogy 

számos, felprogramozatlan áramkört legyártassunk, majd a végleges megrendelés esetén a legújabb, vagy a 

megrendelő speciális igényeinek megfelelően módosított programmal felprogramozott eszközöket nagyon rövid 

határidőkkel lehessen szállítani. Másrészt az összeállítás után a programozás automatizálható is. 

Az ICSP soros felprogramozáshoz alapvetően 5 – illetve az egyre jobban elterjedő alacsony feszültségű 

programozás esetén hat – kivezetésre van szükségünk. Ebből az öt kivezetésből kettő a soros programozáshoz 

használt adat- és órajelvezeték, kettő a tápfeszültség kivezetés a feszültségszintek közösítéséhez és egy vezeték 

szükséges az eszköz programozási állapotba hozásához (VPP). Ez a vezeték jellemzően az MCLR lábra 

kapcsolódik. 

 

12.1. ábra 

A mikrovezérlőt programozási állapotba a VPP láb (MCLR) alacsony szintről a programozói feszültségre (VIL -> 

VIHH) emelésével hozható, miközben a programozáshoz használt adatvezetékeket – jellemzően az RB6, RB7 

lábakat – alacsony szinten tartjuk. Az RB6 láb ekkor a programozáshoz használt órajel-vezeték, az RB7 láb 

pedig az adatvezeték lesz. Mind az RB6, mind az RB7 láb Schmitt-triggeres bemeneti, illetve az RB7 

adatkiolvasáskor CMOS kimeneti fokozatként fog működni. 

Az áramköri kialakításnál figyelembe kell venni, hogy a VPP feszültség magasabb, jellemzően 13V körüli érték, 

ettől a többi elektronikus eszközt meg kell védeni. Célszerű egy Schottky-dióda alkalmazása. Az RB6, RB7 

lábakat, amennyiben lehetséges, csak a programozáshoz használjuk. Amennyiben ez nem lehetséges, 

alkalmazzunk leválasztó áramkört a rájuk csatlakozó elemek védelmére. 

Amennyiben saját programozó eszközt, illetve szoftvert szeretnénk használni, a programozás folyamata, a 

használt protokoll az egyes típusokhoz a Microchip honlapján megtalálható, azonban a programozói eszközök 

ára és az ezekkel használható ingyenes fejlesztői környezet ezt ma már nem indokolja. A programozást a 

továbbiakban ezekre az eszközökre bízzuk figyelembe véve a fenti áramkör-tervezési megfontolásokat. 
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13. fejezet - Az x16 architektúra, az 
x14 továbbfejlesztése 

Az architektúra általános felépítése: 

 

13.1. ábra 

Az x16 architektúrán alapuló mikrovezérlők a Microchip nagyteljesítményű, de még 8 bites mikrovezérlői. Az 

architektúrára jellemzőek az x14 architektúra vonásai, azonban számos változás is napvilágra került. 
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A mikrovezérlő blokkdiagramjából látszik, hogy sok a hasonlóság az x14 architektúrához, a következőkben csak 

a különbségek kerülnek részletezésre: 

1. Változások a programmemória felépítésében 

Az x16 architektúrában a programszó szélessége már 16 bit széles. A programmemória címzése a 21 bites 

programszámlálóval (PC) történik, így 2M bájtot, illetve 1M programszót lehet megcímezni. 

A programmemóriában az alapállapot címe a 0000h cím maradt, a megszakítási vektorcím azonban a 0008h és 

0018h címre változott attól függően, hogy magas (0008h), vagy alacsony prioritású megszakítás (0018h) 

következett-e be. 

 

13.1.1. ábra 

A CALL és a GOTO utasítások – lévén, hogy kétszavas utasítások – meg tudják címezni a teljes 

programmemóriát, míg a BRA és RCALL egyszavas utasítások csak 10 biten korlátozott memóriacímet tudnak 

elérni (közeli hívások). 

A programmemória sorokat párosával (négyesével) lehet elérni. A PC bájtokat tartalmaz, azonban minden páros 

érték címzi meg a következő sort. Így a PC LSB bitje mindig 0. 

 

13.1.2. ábra 

2. A programszámláló (PC) 

A programszámláló 21 bites, nem csak a programszavakat, hanem minden bájtot képes a programmemóriában 

megcímezni. Három bájtból áll össze, a PCU, PCH, és PCL bájtokból. Ebből a háromból a PCU-t és a PCH-t 

nem lehet közvetlenül írni, olvasni, módosításuk a PCLATU és PCLATH regisztereken keresztül lehetséges. 

 

13.2.1. ábra 

A PCL, a PCLATH és a PCLATU az adatmemóriába is le van képezve, így azok írhatók/olvashatók ugyanúgy, 

mint bármely más regiszter. Fontos megjegyezni, hogy a PCLATU és PCLATH regiszterek nem feltétlenül 

tartalmazzák a PCU és PCH aktuális értékeit. Módosításuk előtt a PCL beolvasásával aktualizálni kell az 

adatmemóriába leképzett PCLATU és PCLATH regisztertartalmakat! 

Mivel a PC bájt szervezésű és a programmemóriában programszavak helyezkednek el a PC legutolsó bájtja 

mindig 0. Ezen felül ez a bit csak olvasható, nem írható. 

3. Táblázatok tárolása a programmemóriában 
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A programmemóriában tárolhatunk konstans táblázatokat (lookup-table). (Erre az x14 architektúrában például a 

RETLW paranccsal volt csak korlátozottan lehetőségünk.) Az architektúra lehetőséget ad arra, hogy ezekben a 

táblázatokban a programmemória szavanként két bájtot tároljunk. Az adatok bármikor korlátozás nélkül 

kiolvashatóak a TBLPTR és TABLAT utasításokkal. Ennek a memóriaterületnek az írása azonban a 

mikrovezérlő. programmemóriájának technológiájától függ! Amennyiben EPROM alapú a programmemória, a 

memóriaterület tartalmát 1-ből 0-ba tudjuk változtatni, azonban 0-ból 1-be nem! Flashmemória esetében írható 

mindkét irányban (szem előtt tartva a technológia jellegzetességét, hogy a teljes programszó vagy 

programmemória-blokk írásra kerül). Ezen felül a flashmemóriával rendelkező mikrovezérlő esetében így már 

lehetőség adódik a mikrovezérlő programjának módosítására is, Firmware frissítést, rendszerbetöltő Boot 

Loader programokat is készíthetünk! 

4. Veremmemória 

A veremmemória, hasonlóan az x14 architektúrához, az adat- és programmemóriától teljesen elkülönítetten 

kialakított memória, azonban a mélysége 31-re változott. Ez a memória programból direkt módon se nem 

olvasható, se nem írható. A veremmemória túlcímzéskor azonban már nem csordul túl, hanem a 31. pozíción 

(11111b), a veremmemória utolsó címén marad a veremmemória mutatója (Stack Pointer – STKPTR) és a 

túlcsordulást a STKFUL jelzőbit egybe állításával jelzi. Ha engedélyezett, a veremmemória túlcsordulása újra is 

indíthatja a mikrovezérlőt. 

5. Adatmemória 

Az adatmemória megtartotta a regiszter fájl elvet, ugyanúgy a speciális funkciójú (SFR) és az általános célú 

(GPR) regisztereket tartalmazza, azonban itt is lényeges fejlesztések történtek. Az adatmemória címzése 12 

bitesre szélesedett, amit 16 darab 256 bájtos memórialapon lehet kezelni. Így az utasításban az adatmemória-cím 

alsó 8 bitje található meg, a felső négy bitet most már nem a STATUS, hanem egy különálló regiszter a BSR 

(Bank Select Register) regiszter alsó négy bitje tartalmazza. A felső négy bit nem értelmezett, olvasáskor 0-t ad. 

Másik lényeges változás a felépítésben, hogy a speciális funkciójú regiszterek nem a memóriaterület alján, 

hanem a tetejétől visszafelé helyezkednek el. Erre a folyamatosan növekvő számú belső perifériák miatt lett 

szükség, mivel az x14 architektúrában az SFR-ek száma le van korlátozva azzal, hogy a memóriaterület egyes 

memórialapjain a 000h-01Fh címen helyezkedhetnek el (így maximum 4x16 db, azaz 64 darab lehet). Ha egy 

újabb perifériális egység kerül a tokba, akkor annak beállítására használt SFR regiszterei mindig egy teljesen új 

memóriacímre kell, hogy kerüljenek, különben a családon belüli típusváltás nem lesz egymással 

kódkompatibilis! Az x16 családban így, ha az SFR-ek száma növekszik, akkor az az általános célú (GPR) 

regiszterek számát fogja „csak” csökkenteni. Ez, ha nem használtuk el az összes lehetséges memóriaterületet a 

változóink tárolására, semmilyen problémát nem fog okozni egy esetleges családon belüli mikrovezérlő 

cserénél, így bátran lehet a fejlesztéseknél az újonnan kifejlesztett perifériális egységek használatában is 

gondolkodni! 

 

13.5.1. ábra 

És végül még egy, talán a legfontosabb és legjobban használható fejlesztés az Access RAM megjelenése. Az 

Access memóriában a legfontosabb GPR és SFR regisztereket érhetjük el memórialapozás nélkül! 

Mivel egy parancsban az adatmemória címzésére használt bitek száma 8, így összesen 256 regiszter érhető el az 

Access RAM-on belül. Az Access RAM ennek megfelelően, illetve a hatékony használhatóság figyelembe 

vételével, általánosságban az általános célú regiszterek alsó 128 és a speciális funkciójú regiszterek felső 128 

bájtjából tevődik össze. A nagyobb, több perifériát tartalmazó mikrovezérlők esetében, ez a kialakítás a speciális 

funkciójú regiszterek javára eltolódhat (pl. 64 GPR, 192 SFR). 

Az Access RAM használatára az utasítás egy bitjével utalunk. Amennyiben az utasításban ez a bit 0, a 

processzor figyelmen kívül hagyja memórialap-választó BSR regisztert és a művelet elvégzéséhez az Access 

RAM-ot fogja használni. 

Összefoglalva, az Access RAM használatával kiküszöbölhetjük a memória-lapozást azzal a megkötéssel, hogy a 

változóink tárolására használt regiszterek és a speciális funkciójú regiszterek számát lekorlátozzuk. 

Általánosságban 128 SFR és 128 GPR regiszterre és ez a felosztás természetesen a mikrokontrollerhez kötött, 
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nem választható. Amennyiben több adatmemóriára van szükségünk, úgy 16 darab memórialapot 

használhatunk/kell használnunk! 

6. Változások az utasításokban 

Az utasítások száma, a programszó szélességének változásával, 75 utasításra változott. Megjelentek a 

programmemóriában tárolt táblázatokra vonatkozó utasítások a szorzás utasítása is. 

Az utasításokban az adatmemória címzésére immár 8 bit szolgál és megjelent az Access RAM-ra vonatkozó bit 

is. 

A hatékonyság növelése érdekében szakítottak azzal a törekvéssel, miszerint minden utasítás csak egy sort 

foglaljon el a programmemóriában, megjelentek a dupla szavas utasítások is. Ennek oka az olyan utasítások 

megjelenése volt, amelyekben az információkat a 16 bites utasításszóban már nem lehetett tárolni. Ilyen 

utasítások: 

• Adatmozgató utasítások, mint a „MOVFF Fforrás, Fcél” regisztertartalmat regiszterbe másoló parancs). Az ilyen 

utasításoknál eddig az akkumulátoron keresztül kellett A 

• Konstans érték betöltésekor az indirekt adatmemória-címzés regiszterébe („LFSR”), mivel az adatmemória 

lineáris címzése 12 biten történik. Így, ha az LFSR parancsot használjuk, nem kell a memórialapozással 

foglalkozni. 

• Ugró, elágazó utasítások, mint a CALL, GOTO. Az utasítás paramétereként a programmemória címet kell 

megadni, ami, 16 bites programszavakat tekintve, 20 bites. 

A dupla szavas utasítások végrehajtása megszakítás bekövetkeztekor ugyanúgy végrehajtódik, mintha az 

egyszavas lenne. 

7. 8x8 bites hardveres szorzó modul 

Az ALU-ban egy nagyon jelentős fejlesztésként megjelent egy szorzó modul, amely hardveresen képes két, 

előjel nélküli bájtot összeszorozni egy lépésben. A szorzás eredménye külön a modulnak kialakított 

regiszterpárba (PRODH:PRODL) kerül. 

8. Megszakítások 

A PIC18 családban a megszakítások kétszintűek. A magas prioritású megszakítás megszakíthatja az alacsony 

prioritásút. Ezáltal a programmemóriában két nevezetes cím van fenntartva a 0008h cím a magas és a 0018h cím 

az alacsony prioritású megszakításokra. Az egyes perifériák megszakításának magas- vagy alacsony prioritási 

szintjét a periféria adott eseményéhez tartozó interrupt-prioritásbittel lehet szoftveresen beállítani, változtatni. 

Az magas és alacsony prioritási szinteken belüli prioritást, hasonlóan az egyszintű megszakításokhoz, a 

megszakítás-jelzőbitek kiolvasási sorrendjével lehet megvalósítani. 

A megszakítási vezérlő regiszterek száma megnövekedett a perifériák számának növekedésével, és megjelentek 

a megszakítás prioritási szintjének beállítására szolgáló regiszterek is (IPR1, IPR2). 

A megszakítások lappangási ideje 3-4 utasításciklusnyi maradt attól függően, hogy mikor következett be a 

megszakítás. A megszakítás lappangási ideje azonban nem független attól, hogy az éppen megszakított utasítás 

egy-, vagy kétszavas volt-e! 
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13.8.1. ábra 
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14. fejezet - Eltérések a Microchip 
architektúrák és az Atmel 8 bites 
architektúrája között 

Az Atmel fejlesztői munkájuk eredményeképp hasonlóan versenyképes mikrovezérlőket hoztak létre. Mint már 

láttuk, vannak 8, 16 és 32 bites mikrovezérlői, hasznos, speciálisnak mondható integrált perifériákkal (pl. a 

hardveresen támogatott kriptográfia modul). Természetesen még számos gyártó kínál mikrovezérlőket, viszont 

Magyarországon jelenleg ez a két gyártó foglal el vezető szerepet. Az Atmel mikrovezérlőinél is a 8 bites család 

kerül részletesebb bemutatásra, a fejlettebb 16 és 32 bites mikrovezérlők az anyag korlátozott terjedelme miatt 

csak említésre kerülnek. 

Az AVR mikrovezérlők felépítése is a Harvard-architektúrán alapszik. Külön program- és adatmemória van, 

azonban a programmemóriához, illetve annak használatához tartozó veremmemória az adatmemóriában került 

kialakításra. A programszó hossza 16 bit széles. Az utasítások RISC technikán alapulnak, számuk családtól 

függően lehet 54 (ATtiny), 113..130 (ATmega) stb. Az utasítások felépítésénél nem feltétlenül törekedtek az 

egysoros utasításokra, így az utasítások szélessége 16, vagy 32 bit lehet. 

1. Programmemória 

A programszámláló családtól függően 9-15 bites, így 16 bites utasításból 512B-64KB, illetve 32 bites 

utasításból 256B-32KB sort tartalmazhat a programmemória. A programmemória területén bárhol tárolhatunk 

konstans táblázatokat. Nagyobb teljesítményű mikrovezérlőknél a programmemória két részre oszlik, egy 

rendszerbetöltő (Boot Loader) és egy felhasználói részre (Application Program). A rendszerbetöltő rész már 

lehetővé teszi az aktív program korlátozott mértékű módosítását (Firmware update stb.) programfutás közben. 

2. A veremmemória és a veremmutató 

A veremmemória alapvetően ideiglenes adattárolásra és programmemória-mutatók tárolására szolgál. Az AVR 

mikrovezérlők esetében ez a memória nem elkülönített, hanem az SRAM adatmemóriában helyezkedhet el. Az 

SRAM memóriában a veremmemória kezdőcíme rugalmas, a szoftverben kell definiálni még az első 

szubrutinhívás és a megszakítások engedélyezése előtt! Bekapcsoláskor a veremmutató az SRAM adatterület 

legutolsó címére mutat. A veremmutató a definiált kezdőcímtől visszafelé halad a veremmemóriába íráskor 

(tehát, ha a veremmemóriában tárolt értékek száma növekszik, akkor a veremmutató értéke a megfelelő 

mértékkel csökken), így a kezdőcímével a veremmemória maximális értékét is definiáljuk. A veremmutató két 

nyolcbites regiszterrel (SPH:SPL) van megvalósítva, kivéve egy-két implementációt, ahol a programmemória 

olyan kicsi, hogy elegendő az SPL is. 

3. Adatmemória 

Az adatmemória felépítésében nem találunk a regiszter fájl elvéhez hasonló egyszerűsített kezelést és felépítést, 

de abban ugyanúgy megtaláljuk a I/O regisztereknek nevezett perifériális és az általános célú memóriatömböt, 

kiegészítve azzal, hogy az elő 16/32 helyen egy általánosan használható regisztertömb lett kialakítva az ALU 

számára. 

 

14.3.1. ábra 

Az I/O és perifériális egységek regiszterei az általános célú regiszterek után helyezkednek el az 

adatmemóriában. Ennek a területnek az adatait az általános célú regiszterekbe tudjuk tölteni (LD, LDS, LDD), 

és műveleteket közvetlenül csak itt lehet végezni velük. A műveletek elvégzése után az adatot vissza kell tölteni 

az I/O területre (ST, STS, STD). Az I/O terület számos (ATmega esetén a 0x00 és 0x1F címtartományban 

elhelyezkedő) regiszterének a bitjei azonban közvetlen paranccsal is elérhetőek (SBI, CBI), illetve az IN és 

OUT parancsokkal az első 64 pozíción elhelyezkedő regiszterek értékei közvetlenül elérhetőek. A kiterjesztett 

I/O memóriában elhelyezkedő perifériális regiszterek esetében a műveletvégzés azonban csak az általános célú 
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regisztertömb közreműködésével lehetséges, csak az LD, LDS, LDD, illetve ST, STS, STD parancsok 

használhatóak. 

Az I/O memóriaterület felett elhelyezkedő adatmemória-terület, hasonlóan a kiterjesztett I/O területhez, csak 

közvetetten, az LD, LDS, LDD, illetve ST, STS, STD parancsokkal érhető el. 

A programmemóriában tárolt konstans táblázatoknak leképezésére is lehet fenntartva egy adatmemória-terület 

(ATtiny kontroller esetén a 0x4000..0x41FF/0x43FF címterületre van leképezve). Ez a memóriaterület csak 

olvasható a programfutás közben. 

4. Aritmetikai, logikai egység 

Az ALU nem egy külön kitüntetett akkumulátorral és egy másik regiszterrel, hanem az adatmemória 16/32 

darab általános célú regisztereivel dolgozik. Csak ennek a regisztertömbnek az elemeit lehet az ALU 

műveleteiben megcímezni. Így az adatmemória SRAM területén, vagy az I/O területen elhelyezkedő adatokkal 

nem tud közvetlenül dolgozni, az adatokat előzetesen az általános célú regiszterekbe be kell tölteni. Cserébe 

viszont, ha már az adatok ebben a regisztertömbben helyezkednek el, egy utasításciklus alatt tud aritmetikai és 

logikai műveletet végezni a két regiszteren. Így lehetőségünk van a sűrűn használt adatokkal a gyors 

műveletvégzésre, csak azokat ezen a regiszterterületen kell tárolnunk. 

Az általános célú regiszterterületen három regiszterpárnak kitüntetett szerepe van, az adatmemória indirekt 

címzésénél használatosak. 

 

14.4.1. ábra 

5. Megszakítások 

Jelentős különbség még a megszakítások kezelése. A megszakítások esetében minden megszakítási vonalnak 

külön programmemória-címe van. Például vegyük az ATmega649-et: 

 

14.5.1. ábra 

Hasonlóan a megszakítási kérelmek engedélyezési bitekkel maszkolhatóak, és globálisan 

engedélyezhetőek/tilthatóak. A megszakítások prioritása a sorrendjével azonos, a „RESET” a legmagasabb, 

majd az INT0 és végül a legalacsonyabb prioritású az „SPM READY”. Ez sajnos nem változtatható. 

A megszakítás bekövetkeztekor a globális megszakítás engedélyező bit törlésre kerül, és az interrupt végeztével, 

a RETI utasítás hatására automatikusan 1-be íródik. Lehetőség van szoftveresen is 1-be írni ezt a bitet, így a 

megszakításokat engedélyezni. Ekkor, a megszakítást megszakíthatja egy másik megszakítás, egymásba 

ágyazott megszakítások jöhetnek létre (hozhatunk létre). 

A megszakítások bekövetkeztekor a programszámláló felveszi a megszakításhoz tartozó vektor címét és az 

utasítás-végrehajtást onnan folytatja. Az adott megszakítás jelzőbitjét a hardver törli. A STATUS regiszter 

tartalma viszont itt sem kerül automatikusan mentésre. 

A megszakítás lekezelésekor bekövetkező más megszakítási kérelem jelző bitje mindaddig megmarad, amíg az 

előző megszakítási rutinból kilépve, a rutinba nem léptünk be, vagy szoftveresen nem töröljük, így megszakítási 

kérelem nem veszhet el! 
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15. fejezet - A mikrovezérlők 
perifériális áramkörei 

Jelen esetben periféria alatt olyan kiegészítő elektronikai áramkört értünk, amivel a mikrovezérlő képességeit 

bővíthetjük. A perifériák opcionális természetűek, egy adott feladathoz úgy választunk mikrovezérlőt, hogy 

annak perifériái a feladathoz illeszkedjenek, azonban van számos, ma már alapperifériának tekinthető 

perifériális áramkör, amely már majdnem minden PIC-ben megtalálható. 

A PIC mikrovezérlők perifériái 

• Digitális I/O portok 

• Időzítők, számlálók 

• A/D átalakítók 

• Analóg komparátorok 

• Parallel slave modul 

• Soros jelátviteli modulok: SPI, I2C, RS232, USB, … 

• Capture/Compare/PWM modul 

1. Digitális be-, és kimeneti (I/O) lábak 

A digitális I/O lábak a legegyszerűbb perifériáknak tekinthetők. Ezekkel a perifériákkal tudunk kommunikációt 

létrehozni más áramkörökkel, vezérelni őket stb. 

1.1. TTL – Tranzisztor-tranzisztor logika 

A TTL logika a dióda-tranzisztor logikából (DTL) alakult ki, a TTL áramkörök elvileg ugyanúgy működnek, 

mint a DTL áramkörök. 

 

15.1.1.1. ábra 

A DTL kapcsolásban a kimeneti tranzisztor bázisárama az R1 ellenálláson folyik, ha mindkét bemeneti dióda 

zárva van, tehát a bemenetek magas szintűek. Ez esetben a tranzisztor nyit és kimenete alacsony szintű lesz 

(NEM-ÉS kapu). A DTL áramkörök hátránya a telítéses működés miatti magas kapukésleltetésben rejlik, ezért 

nem használjuk őket. 
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15.1.1.2. ábra 

A fenti kapcsolásban, ha minden bemenet magas állapotú, akkor az R1 árama a bemeneti tranzisztor nyitott 

bázis-kollektor dióda között a T2 bázisára folyik és kinyitja azt. Ha csak az egyik bemenetre alacsony 

feszültséget kapcsolunk, akkor a hozzá tartozó bázis-emitter dióda kinyit és T2 árama megszakad. A T2 lezár, 

ennek következtében a kimenet magas szintre kerül. 

A TTL áramkörök erősítői a T2 meghajtótranzisztorból és az ellenütemű (totem-pole) végfokozatból állnak. A T2 

nyitásával a T3 is nyit, a T4 lezár. A kimenet alacsony szintű lesz és a T3 fel tudja venni a kapubemenetekből 

kifolyó áramot. Ha T2 lezár, akkor a T3 is lezár, ami a T4 nyitását okozza. Ez a kimeneten magas szintet okoz. A 

T4 tranzisztor ilyenkor nagy áramot tud leadni, mivel emitterkövetőként működik. 

 

15.1.1.3. ábra 

A fenti alapkapcsolást a tranzisztorok telítéses működése miatti nagy kapukésleltetések miatt felváltották a kis 

fogyasztású Schottky-tranzisztoros fokozatok (LS TTL), amikor a telítéses működés elkerülésére egy Schottky-

diódát kötünk párhuzamosan a tranzisztorok kollektora és bázisa közé. Eredményül kevesebb, mint 10ns-os 

nagyságrendű kapukésleltetést és kb. ötöd annyi teljesítményfelvételt kapunk, mint a hagyományos TTL 

fokozatnál. 

1.2. Nyitott kollektoros kapuk 

Számos feladat esetében sok kapukimenet jelét kell egy eredő logikai jel kialakításához összekapuzni. Ilyenkor 

annyi bemeneti kapura lenne szükség, ahány kimenet jelét kell összekapuzni (illetve ennyi vezetékre is). Ezt a 

probléma a nyitott kollektoros (open-collector) kapuk alkalmazásával oldható meg. Az ilyen kapuk kimenete 

csak egyetlen tranzisztort tartalmaz, amely földelt emitteres. Ezek a kimenetek párhuzamosíthatók és egyetlen 

közös munkaellenállással működtethetők szemben az ellenütemű fokozatokkal. A kimeneti feszültség csak 

abban az esetben lesz magas értékű, ha minden bemenet magas értékű., tehát pozitív logikában ÉS függvényt 

kapunk. 

 

15.1.2.1. ábra 

1.3. Háromállapotú (tristate) kimenetek 

A háromállapotú kimenetekkel lényeges egyszerűsítés érhető el a kapuk kimeneteinek párhuzamosításakor. 

Ilyenkor mindig egy kapu állapota határozza meg a logikai állapotot. 

A háromállapotú (tristate) kimenet egy valódi ellenütemű kimenet, amely, egy vezérlőjel hatására 

nagyimpedanciás állapotba kerülhet. 
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15.1.3.1. ábra 

Az EN engedélyező bemenetre logikai magas szintet kapcsolva a kapcsolás hagyományos fázisfordítóként 

működik, tehát, ha x logikai 1 értékű, akkor z1 is 1 lesz, z2 pedig 0. A T1 tranzisztor kinyit. és T2 lezár. Az y 

kimenet 0 lesz. Ha x logikai 0 értékű, akkor z1 is 0 lesz, z2 pedig 1, T1 zár és T2 nyit, az y kimenet 1 lesz. Az EN 

engedélyező bemenetre 0-t kapcsolva pedig x értékétől függetlenül T1 is és T2 is lezárt állapotban van. ez a 

nagyimpedanciás Z állapot. 

1.4. Komplementer MOS (CMOS) logika 

A komplementer MOS áramkörök egy p és egy n csatornás MOSFET komplementer párból állnak. A CMOS 

kapcsolások különösen alacsony teljesítmény-felvételűek, széles a működési tartományuk és zavarvédettségük is 

rendkívül jó. Az áramkör kizárólag növekményes MOSFET tranzisztorokat tartalmaz. A kapcsolás egy n és egy 

p csatornás MOSFET-ből áll, ahol az n csatornás MOSFET source elektródája a földpotenciálra, a p csatornás 

MOSFET-é pedig a tápfeszültségre van kötve. Mindkét MOSFET földelt source-ú kapcsolásban működik. 

 

15.1.4.1. ábra 

A Vin bemenetre magas feszültséget kötve az n csatornás MOSFET telítésbe kerül és kinyit, a p csatornás pedig 

lezár. A kimeneten alacsony feszültség jelenik meg. Alacsony feszültséget kötve a bemenetre a p csatornás 

MOSFET fog kinyitni, és az n csatornás lezárni, így a kimeneten magas érték fog megjelenni. 

A MOSFET-ek gate elektródái meglehetősen érzékenyek a statikus feltöltődésekre, ezért az integrált MOSFET-

es áramkörök bemeneteit védődiódákkal védik. Ettől függetlenül ajánlatos az elővigyázatosság! 

1.5. Schmitt-triggeres bemenetek 

A Schmitt-trigger egy bistabil billenőkör. Az átbillenést a bemenetre kapcsolt magas, vagy alacsony érték 

kapcsolásával lehet kiváltani. A Schmitt-trigger gyakorlatilag egy négyszögesítőnek tekinthető. Ha a bemeneti 

feszültség túllépi a felső billenési küszöböt (UM), a kimeneten az Ukimax feszültségérték jelenik meg, és csak akkor 

tér vissza az alacsony értékre, ha a bemenet az alsó billenési küszöb (Um) alá csökken. 

 

15.1.5.1. ábra 

1.6. A PICmicroTM x14 család digitális I/O lábai 

A PIC mikrovezérlők I/O lábai egytől egyig lehetnek digitális I/O lábak, azonban a flexibilitás és a 

funkcionalitás növelése érdekében ezek a digitális ki-, bemeneti lábak meg vannak osztva más perifériális 

elemekkel. Alapvetően igaz, hogy a mikrovezérlő bármelyik I/O lába mindig lehet egyszerű digitális I/O láb, ha 

a lábra multiplexelt perifériális egység nincs használatban, vagyis le van tiltva. 
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A legtöbb I/O láb lehet ki- és bemeneti láb is. Az I/O lábak egy tristate kimeneti és egy TTL, vagy Schmitt-

triggeres bementi fokozatból állnak, amint a blokkdiagramokon látható. Azt, hogy egy digitális port adott lába 

be-, vagy kimenet, a porthoz tartozó adatirány regiszter (TRIS) adott bitjének értéke fogja eldönteni. Az 

adatirány regiszterek bitjei a hozzájuk tartozó port lábainak adatirányát döntik el sorrendhelyesen (TRIS<X> a 

PORT<X> adatirányát vezérli). A TRIS regiszterek egyes bitjeit logikai 1-be írva a hozzá tartozó kimeneti 

fokozatot nagyimpedanciás állapotba állítja. Az adott port láb digitális bemenet, ha a hozzá tartozó adatirány bit 

1, és kimenet, ha 0. Legegyszerűbben úgy jegyezhető meg, hogy az 1 hasonlít az „I” betűre, mint Input és a 0 

hasonlít az „O” betűre, mint Output. 

A PORT regiszterek az adatkimenetek 8 bites D típusú tárolói. Amikor a PORT-ot beolvassuk, a bemeneti lábak 

tényleges állapotát olvassuk be, nem a D-tároló állapotát, viszont íráskor a tároló regisztert írjuk. A PORT írási 

műveletek mindig beolvasás-módosítás-írás műveletek, tehát a PORT írásakor először a PORT tényleges lábai 

kerülnek beolvasásra, majd a beolvasott értékek módosításra, és végezetül a módosított érték kerülnek kiírásra a 

PORT tárolójába. A PORT regiszterek bitenkénti írásakor is tekintettel kell lennünk arra, hogy az individuális 

bit írása is ugyanúgy a PORT beolvasása, az adott bit megváltoztatása, és a PORT visszaírása műveletekből áll. 

Mindez addig nem okozhat problémát, amíg a PORT adatirányát kimenetté nem változtatjuk meg. Az adatirány 

kimenetté tételekor a kimeneti D tároló állapota ismeretlen lehet. 

A portra történő írás mindig az utasításciklus végén történik meg, míg beolvasáskor az adatnak már az 

utasításciklus elején érvényesnek kell lennie, ezért egyazon a portra történő írásnál és visszaolvasásnál erre 

figyelemmel kell lennünk, mivel egy port kimenetének stabil beálltát a külsőleg csatlakoztatott eszközök is 

befolyásolhatják. Az alábbi példa egy kapacitív terhelési példát mutat: 

 

15.1.6.1. ábra 

Ha egy perifériális eszköz regisztere multiplexelve van egy általános célú I/O portra, a port, illetve a port 

lábainak működése módosul(hat) a perifériális eszköznek megfelelően. Például, ha egy láb analóg bemeneti 

csatornaként van konfigurálva, nem tudjuk digitális kimenetként használni, a lábra íráskor nem fog történni 

semmi, illetve a láb olvasásakor mindig 0-t kapunk. Gyakran a perifériális egységek felülírják/vezérlik az 

adatirány-regisztereket is. Bekapcsoláskor a perifériális egységek alapbeállításai határozzák meg a lábak 

állapotát, ezek az alapbeállítási értékek az adott mikrovezérlő katalógusából határozhatóak meg. 

Általánosságban azonban elmondható, ha egy láb analóg funkcióval rendelkezik (analóg bemenet, vagy analóg 

komparátor bemenet) a bekapcsolási alapbeállítása az analóg bemeneti fokozat lesz (esetleg a konfigurációs 

szóban választható digitális I/O-nak is), tehát digitális I/O modulnak használva a portot, először az analóg 

modul(oka)t le kell tiltani. Hasonló mondható el az LCD meghajtó modulhoz tartozó portokra is. 

A TRIS bitek esetében figyelembe kell vennünk, hogy azok meghatározzák az adatirányt akkor is, ha a port 

analóg bemeneteként van konfigurálva. 

A mikrovezérlő digitális I/O portjai 8 bites csoportokban A, B, … betűkkel kerültek elnevezésre, mint PORTA, 

PORTB, PORTC,…. A hozzájuk tartozó adatirány regiszterek pedig a TRISA, TRISB, TRISC, …. Ezek a 

regiszterek logikailag ugyan 8 bites regiszterekként vannak kezelve, nincs mindig mind a 8 láb fizikailag 

kialakítva, mert a tokozásba esetleg ez nem fér be (pl. a DIP40 tokokban a PORTE általában 3 bites). A kis 

lábszámú (általában 8) mikrovezérlők esetében az általános I/O lábak egyetlen regiszterben vannak 

összefoglalva, ez a GPIO (General Purpose Input Output). 

A digitális I/O lábak kialakításukat tekintve rendelkezhetnek TTL szintű, vagy Schmitt-triggeres bementi 

fokozattal, CMOS kimeneti meghajtóval stb. Nagy általánosságban a családon belül egy adott PORT kialakítása 

ugyanolyan technológián alapul, de a pontos információkat az eszköz adatlapja tartalmazza. 
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1.6.1. PORTA és TRISA regiszterek 

A PORTA regiszter bitjei, az a RA4 kivételével, TTL bemeneti szintűek, illetve CMOS kimeneti meghajtókat 

tartalmaz. Az I/O lábak a VDD és VSS irányába diódákkal védettek. 

 

15.1.6.2. ábra 

Az RA4 lábnak Schmitt-triggeres bemeneti és nyitott kollektoros kimeneti fokozata van. Az RA4 láb diódával 

védett a VSS irányába. 

 

15.1.6.3. ábra 

A PORTA lábaihoz tartozó adatirányt a TRISA regiszterbitjei vezérlik. 

1.6.2. PORTB és TRISB regiszterek 

A PORTB egy 8 bit széles kétirányú I/O port. A PORTB bemeneti fokozatai rendelkeznek felhúzó ellenállással 

is. Ezek a felhúzó ellenállások szoftverből ki-/bekapcsolhatóak az OPTION <7> bittel. A felhúzó ellenállások 

automatikusan lekapcsolásra kerülnek, ha a láb kimenetként van konfigurálva. Bekapcsoláskor, illetve a POR 

hatására is tiltva vannak. 

A PORTB lábaihoz tartozó adatirányt a TRISB regiszterbitjei vezérlik, az I/O lábak a VDD és VSS irányába 

diódákkal védettek. 

A PORTB alsó négy bitjének blokkdiagramja a következő ábrán látható: 

 

15.1.6.4. ábra 

Az I/O lábak a VDD és VSS irányába diódákkal védettek. 

A PORTB felső négy bitje rendelkezik egy megszakítási lehetőséggel az állapotokban fellépő változásuk esetére 

(Interrupt-On-Change – IOC). Természetesen csak a bemenetként konfigurált I/O láb megváltozása tud 

megszakítási kérelmet generálni. A bemeneti lábak állapota bitenként összehasonlításra kerül az utolsó 

olvasáskor eltárolt értékkel, majd az eltérések VAGY kapcsolata rákerül az RBIF megszakítási kérelem 

jelzőbitre. Az RBIF bit automatikusan törlődik a PORTB kiolvasásakor, ha az eltérés már nem áll fenn, illetve 

szoftveresen törölhető. Az IOC hatékonyan használható billentyűzetek beolvasásakor, billentyű lenyomásakor a 

mikrovezérlő alvó állapotból elébresztésére stb. 

 

15.1.6.5. ábra 

A PORTB RB7 és RB6 lábai a mikrovezérlő ICSP soros programozásakor használatosak! 

1.6.3. PORTC és TRISC regiszterek 

A PORTC egy 8 bit széles kétirányú I/O port. A PORTC lábainak bemeneti fokozatai Schmitt-triggeres 

bemeneti fokozatok, az I/O lábak a VDD és VSS irányába diódákkal védettek. 

A PORTC lábaihoz tartozó adatirányt a TRISC regiszterbitjei vezérlik, azonban tekintettel kell lenni a port 

lábain engedélyezett perifériákra, a perifériális egység felülbírálhatja, megváltoztathatja az adatirányt! 
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15.1.6.6. ábra 

1.6.4. PORTD, TRISD és PORTE, TRISE regiszterek 

A PORTD 8 bit széles, a PORTE 8 bit széles, vagy keskenyebb kétirányú I/O port, Schmitt-triggeres bemeneti 

fokozattal. 

A PORTD lábaihoz tartozó adatirányt a TRISD, a PORTE lábaihoz tartozó adatirányt a TRISE regiszter bitjei 

vezérlik, az I/O lábak védődiódákkal rendelkeznek a VDD és VSS irányába. 
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15.1.6.7. ábra 

1.6.5. PORTF, PORTG és TRISF, TRISG regiszterek 

A PORTF és a PORTG digitális bemeneti portok. A lábaik az LCD szegmens-meghajtó perifériával 

multiplexeltek. 
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15.1.6.8. ábra 

1.7. Mikroprocesszorport, vagy párhuzamos szolgaport (Parallel 
Slave Port – PSP) 

A párhuzamos szolgaportot a család sok mikrovezérlője tartalmazza. Ez a port periféria a PORTD, és PORTE 

portra van multiplexelve. A PORTD-re az 8 bites adat, a PORTE-re a , ,  vezérlőbitek 

vannak kötve. Ha a PSPMODE bit szerint engedélyezve van, a port egy 8 bit széles párhuzamos szolgaportként 

vagy mikroprocesszor-portként üzemel. 

A port a külvilág által aszinkron módon írható, olvasható. Közvetlenül csatlakoztatható egy 8 bites adatbuszhoz. 

A külső mikroprocesszor buszvezérlője a ,  és  segítségével írhatja, olvashatja ezt a portot. 

A szolgaport két D-tárolót tartalmaz, egyet az íráshoz, egyet az olvasáshoz. Íráskor a kimeneti D-tárolót írjuk, 

olvasáskor pedig a bemeneti D-tárolót olvassuk. Mindkét tároló ugyanazon az adatcímen érhető el. A 

mikroprocesszorport funkció használatakor az adott regiszter adatirányát meghatározó TRIS regiszter állapota 

figyelmen kívül van hagyva, mivel az adatirányt a buszvezérlő mikroprocesszor a  és  vonalakkal 

vezérli. 

 

15.1.7.1. ábra 

A bemeneti D-tárolót akkor írhatjuk, ha a  és  lábak alacsony szintűek. A , vagy  bit 

felfutó élére az Input Buffer Full – IBF jelzőbit magas szintbe vált, jelezve, hogy új adat érkezett és kiolvasásra 

vár. A párhuzamos szolgaport PSPIF megszakítási kérelem jelzőbitje szintén magas szintre vált, jelezve, hogy 

adatkommunikáció történt. A port kiolvasásával az IBF bit törlődik, azonban a kiolvasásnak csak olvasási és 

nem olvasási-írási műveletnek kell lennie. Amennyiben a kiolvasás egy új adat érkezése előtt nem történik meg, 

az Input Buffer Overflow jelzőbit magas szintbe vált. 

Az olvasás a szolgaportról a  és  lábak alacsony szintű állapotánál történik. Kiolvasáskor a Output 

Buffer Full jelzőbit azonnal törlődik, jelezve, hogy adatkiolvasás történt a külső processzor részéről. A 

párhuzamos szolgaport PSPIF megszakítási kérelem jelzőbitje a , vagy RD láb felfutó élére magas szintbe 

vált, jelezve, hogy adatforgalom történt a párhuzamos szolgaporton. Az OBF bit mindaddig alacsony szinten 

marad, amíg nem írunk új adatot a kimeneti D-tárolóba. 

A párhuzamos szolgaporton végbement adatforgalom alvó üzemmódból is fel tudja ébreszteni a mikrovezérlőt. 

2. Analóg jelek feldolgozása 

A fizikai értékek nagyságukban folytonosak, vagyis analógok, míg a korszerű jelfeldolgozás digitális. A 

külvilággal való kapcsolattartás végett ezért a fizikai paramétereket –amiket általában méréssel kapunk – 

digitalizálni kell, hogy a digitális rendszerekben dolgozni tudjunk velük. Miután elvégeztük a feladatunkat a 

digitalizált jelekkel, az eredményünket szintén egy digitális szám fogja reprezentálni, ezt a számot valahogyan a 

külvilág számára értelmezhetővé, elfogadhatóvá kell tenni. Az átalakítások általában soklépcsősek, a mérendő 

fizikai jelből villamos jelet alkotunk (szenzor jelei), illetve a válaszként létrehozott vezérlőjelünket (beavatkozó 

szerv, vagy aktuátor vezérlőjelei) is leggyakrabban villamos jelként hozzuk létre. Jelen esetben azzal, hogy a 

fizikai jeleket hogyan alakítjuk át villamos jellé, illetve, hogy a villamos jelekből hogyan kapunk beavatkozó 

jeleket, nem foglalkozunk, ezek a szenzor-, illetve aktuátortechnika tárgyai, itt csak az analóg villamos 

feszültségek digitálissá (A/D átalakítás), illetve fordítva, digitális jelek analóg feszültséggé (D/A átalakítás) 

alakításával foglalkozunk. 

2.1. Analóg-digitális (A/D) átalakítás 
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Az analóg-digitális átalakító (AD átalakító, AD konverter, ADC–Analog to Digital Converter) olyan áramkör, 

amely egy analóg elektromos mennyiséget - áramerősséget vagy feszültséget - digitalizál, vagyis nagyságát egy 

számmal fejezi ki. Méréstechnikai szempontból az átalakítások során a villamos feszültséggé alakítás terjedt el 

kedvező tulajdonságai miatt: könnyen, gyorsan, relatív pontosan mérhető, illetve a fizikai mennyiségek nagy 

része feszültséggé átalakítható. 

Az analóg-digitális átalakítás általában a következő lépéseket tartalmazza: 

• Jelkondicionálás. A jelkondicionálás gyakorlatilag egy aluláteresztő szűrővel történik. Ez biztosítja, hogy a 

mintavételezett analóg jel sávszélessége korlátos legyen, így az adott határfrekvencia feletti frekvenciájú jelek 

nem okozhatnak zajt a mérésben. 

• Mintavételezés. A mintavételezés során adott időközönként az analóg jelen meréseket végzünk, s azokat 

mintákként tároljuk. Általában a mérési időpillanatok eloszlása egyenletes. A merés után a digitalizálás 

további feladatainak elvégzésének idejéig a mért jelet állandó értéken kell tartani, egy tartóáramkörre is 

szükség van. A mintavételezést a gyakorlatban egy mintavételező és tartó (S/H-Sample & Hold) áramkor 

valósítja meg. 

 

15.2.1.1. ábra 

A fenti áramkör bemeneti műveleti erősítője nagy bementi impedanciaillesztést valósít meg abból a célból, hogy 

ne a mérendő jel forrását terheljük. Az S kapcsoló bekapcsolásával a Chold kondenzátor feltöltődik. A 

kondenzátor feltöltődésére megfelelő időt kell hagyni, különben hibás lesz a mérés, alacsonyabb értéket mérünk. 

Az S kapcsoló lekapcsolásakor a tartóáramkörnek kimeneten minél tovább kell megtartani a kimenetén a 

feszültséget, ezért a kimeneten nagy bemenő impedanciás (kis fogyasztású) feszültségkövető fokozat szükséges. 

Kvantálás. Kvantálás során a folytonos jeltartomány intervallumok szerinti bontásra kerül. Mindegyik 

intervallumhoz egy szám van hozzárendelve a digitális kimenet értékkészletéből. Paramétere a felbontás, ami 

megmondja, hogy az AD átalakító az analóg bemenő jelet hány egyedi értékké tudja átalakítani. Ennek 

merőszáma általában bitben kifejezett. Például egy 10 bites átalakítóval 210, azaz 1024 részre tudjuk felosztani a 

mérési tartományt. A kvantálás során a felosztás általában lineáris, azonban néha (pl. beszédfelismerés 

digitalizálásánál) lehet nemlineáris is. 

Kódolás. A kvantált amplitúdónak valamilyen kód szerinti kifejezése, átalakítása. Ez a legegyszerűbb esetben 

az amplitúdó a binárisan kódolt decimális (BCD) értéke. 

Az A/D átalakítók több típusa terjedt el. Az egyes típusok részletezését több szakirodalom tartalmazza, itt csak a 

gyakorlatban leginkább elterjedt típusok alkalmazás-centrikus bemutatása a cél. 

2.1.1. Közvetlen (FLASH) A/D átalakító 

 

15.2.1.2. ábra 

A bemeneti feszültséget egy komparátor sor hasonlítja össze egy ellenállás-osztó által előállított lépcső 

feszültséggel. A módszer előnye a nagy gyorsaság (digitális oszcilloszkópokban alkalmazzák), hátrány a nagy 

elemszám (N bites átalakítóhoz 2N-1db komparátor és 2Ndb ellenállás szükséges). Az ellenállásoknak azonos 

értékűeknek kell lennie, ami csak drága gyártástechnológiával oldható meg kismértékű hibával. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Áramkör
http://hu.wikipedia.org/wiki/Analóg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Áramerősség
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_feszültség
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2.1.2. Lépcsős számláló (Counting A/D) 

A lépcsős számláló egy nagyon egyszerű A/D átalakító típus. Működése egy szabadon futó bináris számláló 

jelének D/A átalakítása után kapott analóg jel és a bemeneti jel összehasonlításán alapul. 

 

15.2.1.3. ábra 

A bináris számláló értékét addig növeli az átalakító, amíg a D/A konverter kimeneti feszültsége nagyobb nem 

lesz, mint a bemeneti feszültség. Ekkor az átalakítás befejeződik. Hátránya az eljárásnak, hogy lassú és, hogy a 

bemeneti feszültség nagyságától függ, hogy az átalakítás mennyi ideig tart. 

 

15.2.1.4. ábra 

2.1.3. Fokozatos megközelítéses (Successive-approximation-register – SAR) 
A/D átalakítók 

A lépcsős számláló átalakítót kissé továbbfejlesztve jött létre az egyik legelterjedtebb A/D átalakító típus, a 

fokozatos megközelítéses A/D átalakító. A számláló áramkör helyett egy speciális SAR regisztert (Successive 

Approximation Register) alkalmaznak. Az eljárás alkalmazásakor gyakorlatilag helyi értékre bontást végzünk, 
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az átalakító bemeneti tartományát BCD kódolás szerint felosztjuk és megkeressük ezeket a helyi értékeket a 

bemeneti jelben. Ennek a folyamata a gyakorlatban a következő: az áramkör első lépésben megvizsgálja, hogy a 

bemeneti érték nagyobb-e a legmagasabb helyi értékű bitből (MSB – Most Significant Bit) képzett jelnél – a 

bemeneti tartomány (Full Scale – FS) felénél. Ha igen, akkor ezt a bitet a SAR regiszterben megtartja, különben 

visszaállítja 0-ra. Ezután a következő helyi érték bitet hozzáadja a SAR regiszterhez, majd megvizsgálja, hogy a 

bemeneti érték nagyobb-e, mint a SAR regiszter értékéből képzett analóg jel. Az összeadás miatt a SAR már az 

előző összehasonlítás eredményét is tartalmazza. Számszerűen a második lépésben azt vizsgálja, hogy a 

bemeneti jel értéke nagyobb-e, mint a bemeneti tartomány negyede, vagy háromnegyede, attól függően, hogy az 

előző vizsgálat eredményeképp az MSB-t megtartottuk-e, vagy töröltük. A folyamat a legalacsonyabb helyi 

értékig (LSB – Least Significant Bit) folytatódik. 

 

15.2.1.5. ábra 

Az eljárás nem gyors, ezért a mintavevő-tartó áramkörnek kis veszteségűnek kell lennie. Az eljárás előnye, hogy 

fix átalakítási időt vesz igénybe, N bites átalakítónál N lépésből áll az átalakítás. Az átalakító pontos, viszont 

pillanatnyi értéket mér, ezért zajérzékeny. 

2.1.4. Kaszkád elrendezésű A/D átalakító 

A közvetlen átalakítók legnagyobb hátránya, hogy a szükséges komparátorok és pontos értékű ellenállások 

száma a felbontással exponenciálisan növekszik. Ha az átalakítás sebességére kisebb engedményt teszünk, és 

ötvözzük a fokozatos megközelítéses és a közvetlen A/D átalakítókat, az egyik legkorszerűbb A/D átalakító 

típust a kaszkád elrendezésű (pipelined, subranging) áramkört kapjuk. Ennek lényege, hogy az átalakítást két 

lépésben hajtja végre. Az első lépésben a magasabb helyértékű (MSB) biteket határozzuk meg egy 

flashkonverterrel, majd az így kapott digitális értéket analóggá visszaalakítva és kivonva az eredeti jelből a 

maradékot digitalizálva megkapjuk az LSB biteket is. Ha a maradékot megfelelőképp (jelen esetben 16-

szorosára) felerősítjük, akkor mindkét A/D átalakítót ugyanabban a tartományban használhatjuk. 

 

15.2.1.6. ábra 

Az elv hibája, hogy az átalakítók pontosságának a felbontásuk kétszeresének megfelelő pontosságúaknak kell 

lennie (jelen esetben 8 bites pontosságúnak megfelelő 4 bites átalakítók), mert különben a különbségképzés után 

maradó rész információtartalma elveszne. A hiba kiküszöbölésére módosított kapcsolásokat 

alkalmaznak.[Tietze-Schenk] 

2.1.5. Követő A/D átalakító 

A követő A/D átalakítónál fel-le számlálót használnak, az átalakító dinamikusan vizsgálja a bemeneti-, és az 

átalakítás utáni jelet, majd a digitalizált értéket pozitív/negatív irányban változtatja. A módszer hátránya, hogy 

az átalakítás hibája a bemeneti jel dinamikájától erősen függ. 
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15.2.1.7. ábra 

2.1.6. Szigma-delta átalakító 

A szigma-delta átalakítók az utóbbi években – az elektronikai áramkörök egyre gyorsabb működési 

sebességével – egyre elterjedtebbé váltak. Az átalakítási elv a kvantálási zaj-formálásán alapul. Előnyük, nagy 

pontosságú, kis teljesítményigényű és olcsó megoldást kínálnak, mérsékelt sebességgel. 

Az átalakító két részből tevődik össze: egy egyszerűbb analóg és egy komplexebb digitális részből. Az analóg 

fele az átalakítónak egy 1 bites A/D átalakítóból; vagyis egy integrátorból, egy komparátorból és egy D/A 

átalakítóból áll. A komparátor kimenete negatívan vissza van csatolva, ezáltal az integrátor kimenetét igyekszik 

nulla feszültségen tartani. A komparátor kimenetén logikai 1 jelenik meg, ha a bemenetén pozitív feszültség 

jelenik meg, illetve logikai 0, ha negatív. A D/A átalakító kimenetén logikai 1 bemenet esetén +V ref, logikai 0 

esetén pedig –Vref jelenik meg. A működési elv nem összehasonlításon alapul, hanem a bementi jelet úgymond 

„túlmintavételezzük” (oversampling). Ez azt jelenti, hogy a bemeneti jelet a szükséges mintavételezési 

frekvencia többszörösével (akár 512-szeresével is) mintavételezzük. Az A/D átalakítóból kapott 

túlmintavételezett bitsorozatot a digitális modul szűri, és az átalakítóra jellemző frekvencián a logikai 1-esek és 

0-k számát súlyozza. A működés a következő példán keresztül kerül bemutatásra [L14.]: 

 

15.2.1.8. ábra 

Kezdeti állapotban az integrátor, a komparátor és a D/A átalakító kimenete 0 értékű. Első lépésként az összegző 

egyik bemenetén megjelenik a Vin=1,5V feszültség. Mivel még nem történt egyetlen lépés sem, a D/A konverter 

kimenetén 0 feszültség van, az integrátor bemenetén megjelenik a Vin=1,5V feszültség. És a komparátor 

kimenete logikai 1-be vált. Ez megjelenik a kimeneti bitsorozat első tagjaként, majd D/A átalakító kimenetén 

megjelenik a +Vref=2,5V kimeneti feszültség, és következő lépésként ez kerül levonásra a bemeneti 1,5V-ból. A 

kivonás után az integrátor bemenetén -1V jelenik meg, ez előjelesen hozzáadódik a tárolt értékhez, így a 

kimenetén még 1,5V pozitív feszültség van, újabb logikai egyet képezve a komparátor kimenetén és egy újabb 

logikai 1-et a kimeneti bitsorozatban. A következő lépésként újra -1V jelenik meg az integrátor bemenetén, így 

a kimenetén már -0,5V lesz. Ennek hatására logikai 0 lesz a komparátor kimenetén és a bitsorozat következő 

elemén. A D/A átalakító kimenete így visszavált +Vref-re, és a folyamat az átalakítóra jellemző ideig folytatódik. 
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Matematikailag levezethető, hogy a végeredményül kapott kvantálási hibáknak tekinthető 1-esek és 0-k sorozata 

arányos lesz a bemeneti jelből, minél nagyobb számú az átlagolás, annál kisebb lesz az átalakítás hibája. 

2.1.7. Kettős meredekségű analóg módon integráló A/D átalakító 

Számos gyakorlati alkalmazás esetén a pontossággal szemben támasztanak nagy igényeket, nem az átalakítás 

sebességével (Pl.: digitális multimétereknél). Itt előnyösen alkalmazhatóak az egyszerű, de nagy pontosságú 

közvetett módszerek. Ezeknél a módszereknél az átalakítás során az átalakító a feszültséggel arányos közbenső 

mennyiséget hoz létre, amely az idővel vagy frekvenciával arányos. 

A kettős meredekségű integrálás (Dual Slope Integration) a legelterjedtebb közvetett elvű A/D átalakítók közé 

tartozik. 

 

15.2.1.9. ábra 

Egyféle polaritású feszültség mérésére alkalmas. A teljes működési ciklus két szakaszból áll: 

a mérés kezdetén a kapcsolóvezérlő logika a számláncot törli,a bemenetet a VIN bemeneti feszültségre kapcsolja 

és a RESET kapcsolót pedig nyitja. VIN mérendő feszültséget egy TCHARGE állandó ideig integrálják. Mérendő jel 

pozitív, az integrátor kimenete negatív lesz, a komparátor engedélyezi az órajel-generátor jelét, és a 

vezérlőelektronikát, és megkezdődik a bemeneti jel integrálása. 

Ezt követően a negatív referenciafeszültség (VREF) integrálására kapcsolt át a vezérlő logika. A kimeneti 

feszültség abszolút értéke fix meredekséggel csökkenni kezd és a kisülés idejének (TDISCHARGE) számlálása 

megkezdődik. Amikor az integrátor feszültsége eléri a zérust, a számlálás megszűnik. 

Minél nagyobb a VIN feszültség, annál meredekebb a jelintegrálási szakasz, annál nagyobb a visszaintegrálási 

ideje és ezzel együtt a számláló értéke is. A bementi feszültség digitalizált értékét egy egyszerű aránypárral 

kapjuk meg, a bemeneti feszültség és a referenciafeszültség úgy aránylik egymáshoz, mint a feltöltési és kisülési 

idő. 

 

A Dual Slope átalakítónak számos előnye van. Konverzió pontossága független a kapacitástól és az órajel 

frekvenciájától, mert mindkettő egyformán befolyásolja mind a felfutó mind a lefutó rész tulajdonságait. A 

rögzített bemenő jelintegrálási idő, zajelnyomást eredményez az analóg jel azon frekvenciáin, amelyeken a 

periódusidő egész számú többszöröse az integrálási időnek. Megfelelő integrálási idő kiválasztásával, kiváló 

zajelnyomás érhető el. Az integrálási időt, az elnyomandó zaj periódusidejének egész számú többszörösére kell 

választani. A kettős integrálási eljárás olcsó és pontos, zavarelnyomása is jó. Digitális feszültségmérőkben 

elterjedten használják, itt a viszonylag nagy átalakítási ideje nem zavaró. 

2.2. A PICmicroTM mikrovezérlők A/D modulja 

A PIC mikrovezérlők több analóg bemenetet tartalmazhatnak. Ezekhez egy darab A/D átalakító csatlakozik, 

aminek a bemenetére multiplexeljük a bemeneti lábakat. Az analóg bemeneti csatornák száma a 32-t is elérheti. 

A fokozatos megközelítéses elven működő átalakító típustól függően 8, 10, esetleg 12 bites felbontással 

rendelkezik. 
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15.2.2.1. ábra 

A mintavételezés során a forgó multiplexelés összeköttetést hoz létre a kimenet és a bement között. Az átalakító 

a szukcesszív approximációval elkészült bináris eredményt 8, 10, vagy 12 biten tárolja egy (8 bites A/D), vagy 

két regiszterben (ADRESH:ADRESL). Az átalakító modul referenciafeszültsége szoftveresen választható a VDD 

tápfeszültség, vagy a VREF+ és VREF- lábkivezetések közül. 

 

15.2.2.2. ábra 

Az analóg digitális átalakító konfigurálása és beállítása az átalakító modulban három SFR regiszter található: 

• ANSEL regiszter (nem minden típusban található meg) 
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• ADCON0 regiszter 

• ADCON1 regiszter 

Analóg port kivezetéseinek működését, az ANSEL regiszter, az ADCON regiszterek és a TRIS regiszter 

bitjeinek állapota határozza meg. Az ANSEL regisztert régebbi típusokban találjuk meg, a bitjei az analóg 

bemeneti fokozatokat vezérlik, amelyik bitje logikai egy értékű, az az analóg láb analóg bemenetként fog 

viselkedni. Az újabb mikrovezérlőkben ezt a funkciót az ADCON regiszterekének CHS bitjeivel vezérlik 

egyidejűleg a multiplexerrel. 

Az ADCON0, ADCON1 regiszter bitjei határozzák meg az A/D átalakító működési paramétereit, vezérlik a 

bemeneti multiplexerét, vezérlik az A/D átalakítót. Az analógként használt lábak adatirány bitjeinek bemeneti 

irányt kell tartalmazniuk! 

2.2.1. Referenciafeszültség 

Az A/D konverter a VREF+ és a VREF- referenciafeszültségek között végzi az átalakítást. A VREF+ referencia 

feszültség összekapcsolható a VDD tápfeszültséggel, vagy egy külső referenciára is köthető. Hasonlóan a VREF- 

referenciafeszültség pedig összekapcsolható a VSS vagy egy külső referenciával. A VCFG bitek használatával a 

referenciafeszültségek forrását a felhasználó állíthatja be. A külső referenciafeszültség a mikrovezérlő 

tápfeszültségénél nem lehet nagyobb, az alsó határérték pedig az egyes típusok adatlapjaiban található meg. 

2.2.2. Átalakítási órajel 

A bitenkénti konverziós időt TAD-vel jelöljük. Az A/D átalakításhoz 10 bites felbontás esetén 11,5 TAD ciklus 

szükséges. Az átalakítási órajelet szoftveresen lehet beállítani az ADCS-bitek segítségével az ADCON1 

regiszterben. Általában az alábbi beállítások közül választhatunk: 

• FOSC/2 

• FOSC/4 

• FOSC/8 

• FOSC/16 

• FOSC/32 

• FOSC/64 

• FRC (belső oszcillátor). 

A helyes átalakításért az A/D konverter órajelét (1/TAD) minimum 1,6 ms-ra kell beállítani. Néhány beállítási 

lehetőséget különböző működési frekvenciatartományokhoz az eszköz katalógusa tartalmaz. A táblázatban a 

szürke háttérrel mutatott értékek nem teljesítik a minimális TAD átalakítási időt: 

 

15.2.2.3. ábra 

Megjegyzések: 

(1) A belső RC órajelforrás esetén a TAD átlagosan 4 ms. 
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(2) Ezek az értékek ellentmondanak a minimális TAD időintervallumnak. 

(3) A gyorsabb átalakítás érdekében másik órajelforrás választása javasolt. 

(4) SLEEP üzemmódban csak a belső RC órajelforrás használható. 

 

15.2.2.4. ábra 

Az A/D átalakítás pontossága nagyban függ a mintavevő-tartó áramkörtől. Az A/D átalakítás idejét úgy kell 

meghatározni, hogy elegendő idő legyen a bemeneti kondenzátor feltöltődésére és az átalakításra is. A jelforrás 

kimeneti impedanciája és a mintavételező kapcsoló átmeneti ellenállása a tartóáramkör kapacitásának 

feltöltődését befolyásolja. A maximális bemeneti impedancia általában 10kΩ lehet. A pontos számításokhoz az 

adatlapok adnak útmutatást. 

2.2.3. Az átalakítás elindítása 

Az A/D átalakítás az ADCON0 regiszter  bitjének logikai 1-be írásával indul el.. Amikor az 

átalakítás véget ért az A/D modul törli a GO/DONE bit állapotát és logikai egybe állítja az ADIF jelzőbitet a 

PIR1 regiszterben. Ezzel megszakítást képes generálni, ha a megszakítás-jelző kérelme engedélyezve van. Az 

átalakítás végeztével az ADRESH:ADRESL regiszterpár értékét frissíti a modul. 

A  bit törlésével megszakítható az átalakítás, ilyenkor az ADRESH:ADRESL regiszterpár 

értéke nem frissül! Az átalakítás megszakítása után 2 TAD idő várakozás szükséges. 

2.2.4. Az átalakító kimeneti formátuma 

A 10, vagy 12 bites A/D átalakítás végeredményét két formátumban írathatjuk ki az ADRESH:ADRESL 

regiszterekbe, balra, vagy jobbra rendezve. Az ADCON0 regiszter ADFM bit állítja be a kimeneti formátumot. 

 

15.2.2.5. ábra 

2.2.5. ANSEL-regiszter 
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15.2.2.6. ábra 

7-0. ANS bitek: Analóg lábkiválasztó bitek. Ezekkel lehet kiválasztani, hogy analóg vagy digitális funkció 

legyen a lábon. 

1 = analóg bemenet (a lábat kijelöljük, mint analóg bemenetet) 

0 = digitális I/O (a lábat digitális I/O portként, vagy más perifériaként használjuk) 

Ha egy lábra analóg bemenetet állítunk be, akkor automatikusan letiltja a digitális bemeneti áramkört. Az 

ANSEL regiszter funkciója a korszerűbb mikrovezérlőknél már az ADCON0, ADCON1 regiszterpárba van 

integrálva, így az ANSEL eltűnik. 

2.2.6. ADCON0 regiszter 

 

15.2.2.7. ábra 

7. bit ADFM: Eredmény forma kiválasztó bit. 

1 = jobbra igazított 

0 = balra igazított 

6. bit VCFG1: Negatív referenciafeszültség választó bit. 

1 = VREF-láb 

0 = VSS 

5. bit VCFG0: Pozitív referenciafeszültség választó bit: 

1 = VREF+láb 

0 = VDD 

4-2. bit CHS: Analóg csatorna-választó bitek 

000 = 00-ás csatorna (AN0) 

001 = 01-es csatorna (AN1) 

010 = 02-es csatorna (AN2) 

011 = 03-as csatorna (AN3) 

100 = 04-es csatorna (AN4) 

101 = 05-ös csatorna (AN5) 
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110 = 06-os csatorna (AN6) 

111 = 07-es csatorna (AN7) 

1. bit : A/D átalakítás státusz bit. 

1 = A/D átalakítási folyamatciklus. Ha beállítjuk ezt a bitet, elindítja az A/D ciklust. A hardver automatikusan 

törli az A/D átalakítás befejeztével. 

0 = A/D átalakítás befejezett / nem folyamatban. 

0. bit ADON: A/D modul státusz bit 

1 = A/D átalakító modul be van kapcsolva 

0 = A/D átalakító ki van kapcsolva, nem fogyaszt áramot, nem működik 

2.2.7. ADCON1-es regiszter 

 

15.2.2.8. ábra 

7. bit nem használt, olvasásakor 0-t eredményez 

6-4. bitek ADCS: A/D átalakító órajel-választó bitek 

000 = FOSC/2 

001 = FOSC/8 

010 = FOSC/32 

X11 = FRC (származtatott óra ajánlott belső oszcillátor = 500 KHz maximum) 

100 = FOSC/4 

101 = FOSC/16 

110 = FOSC/64 

3-0. bitek nem használt, olvasáskor 0-t ad. 

2.2.8. A/D modul konfigurálása 

Az analóg bemeneti csatornákat a megfelelő TRIS bit kiválasztásával kell beállítanunk, hogy meghatározhassuk 

a mintavételezési időt, meg kell néznünk az elektronikai beállítást. Ezekkel a lépésekkel lehet működtetni az 

A/D átalakítást. 

2.2.9. Az A/D modul konfigurálása 

1. Konfiguráljuk analóg/digitális I/O lábakat (ANSEL) 

2. Konfiguráljuk referenciafeszültséget (ADCON0) 

3. Kiválasztjuk a bementi csatornákat (ADCON0) 
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4. Kiválasztjuk az A/D órajelét (ADCON1) 

5. Bekapcsoljuk az A/D modult (ADCON0) 

6. Beállítjuk az A/D megszakítást (ha szükséges) 

7. Töröljük ADIF bitet (PIR1) 

8. Beállítjuk ADIE bitet (PIE1) 

9. Beállítjuk a PEIE és GIE biteket (INTCON) 

10. Várakozás a szükséges mintavételezési időre, amíg a mintavételező kondenzátora feltöltődik 

11. Indítjuk az átalakítást. A GO/DONE bitet 1-be írjuk (ADCON0) 

12. Várakozás, míg az A/D átalakítás elkészül 

13. A GO/DONE bit pollingozása (ha a megszakítás le van tiltva) 

14. Várakozás az A/D megszakítására 

15. Beolvassuk az A/D átalakító eredményét az ADRESH:ADRESL regiszter párból, töröljük az ADIF bitet, ha 

szükséges. 

16. Szükség szerinti lépések újrafuttatása. 

2.3. Komparátor modul 

Egyszerűbb, analóg jelbeolvasási feladatokat, két jel nagyságának összehasonlítását analóg komparátorral is 

meg lehet oldani. Ennek a perifériának a kimenete a két analóg jel nagyságának összehasonlítása 

eredményeképp kapott logikai 1, vagy nulla. 

A komparátor modulban két analóg komparátor található. Az RA3, RA2, RA1, RA0 multiplexelt I/O port lábak 

a bemenetei, a kimenetek, pedig az RA5, RA4 szintén más perifériákra multiplexelt kivezetések. 

A tokba integrálva található egy CVREF referencia feszültség modul is, amely csatlakoztatható a 

komparátor(ok) bemenetéhez, így a komparátor használható külső és belső referenciafeszültségekkel is. A 

komparátorok működése invertálható, tehát szoftveresen beállítható, hogy a referenciafeszültségnél kisebb, vagy 

nagyobb értéket vizsgáljon. 

A komparátort nyolcféle módban üzemeltethetjük, a CMCON0 regiszter vezérli a komparátor be- és kimenetét, 

működési módjait: 

2.3.1. CMCON0 regiszter 

 

15.2.3.1. ábra 

7. bit C2OUT 2-es komparátor kimeneti bit 

ha C2INV = 0 

1 = C2VIN+ > C2VIN- 

0 = C2VIN+ < C2VIN- 
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ha C2INV = 1 

0 = C2VIN+ > C2VIN- 

1 = C2VIN+ < C2VIN- 

6. bit C1OUT 1-es komparátor kimeneti bit 

ha C1INV = 0 

1 = C1VIN+ > C1VIN- 

0 = C1VIN+ < C1VIN- 

ha C1INV = 1 

0 = C1VIN+ > C1VIN- 

1 = C1VIN+ < C1VIN- 

5. bit C2INV 2-es komparátor invertáló bit 

1 = C2 kimenet invertált 

0 = C2 kimenet nem invertált 

4. bit C1INV 1-es komparátor invertáló bit 

1 = C1 kimenet invertált 

0 = C1 kimenet nem invertált 

3. bit CIS komparátor bemeneti kapcsoló bit 

Működése a következő ábra szerint látható. 

2-0. bitek CM2:CM0 komparátor mód bitek: 

Az alábbi kapcsolási ábrákat figyelembe véve lehet beállítani a CM2, CM1, CM0 biteket. 
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15.2.3.2. ábra 

2.3.2. A komparátor működése 

A komparátor modul CINV invertáló bitjének beállítása függvényében az analóg bemenet és a digitális kimenet 

közötti kapcsolat az alábbi táblázatban látható. Amikor az analóg bemenet jele VIN+ kisebb, mint a VIN- akkor a 

komparátor kimenete logikai alacsony szinten van. Amikor az analóg bemenet VIN+ nagyobb, mint VIN- akkor a 

komparátor kimenete logikai magas jelszintre kerül. 

 

15.2.3.3. ábra 

Megjegyzés: ha a CIN+ és CIN- lábakat akarjuk használni, akkor a CMCON0 regiszter megfelelő bitjeivel 

állíthatjuk be azokat. A komparátor kimenetének polaritását megfordíthatjuk a CXINV bitek segítségével. 

Ugyanezen bitek törlésével, pedig visszaáll az eredeti polaritás. 

2.3.3. Analóg bemenetek csatlakoztatásának feltételei 
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Ha az analóg lábakra digitális jelet kapcsolunk, a VDD és VSS diódák lezárnak, ezért az analóg jel nagyságának 

VDD és VSS feszültség értékek között kell mozognia. Amennyiben a kimenő jel értéke 0,6 V-tal eltér a megadott 

tartománytól bármely irányba, akkor csak az egyik dióda nyit és ez hibás működést okoz. Analóg jeleknél 

maximum 10kΩ-os bemeneti ellenállás javasolt. Az analóg bemeneti modell a következő ábra szerinti: 

 

15.2.3.4. ábra 

2.3.4. Komparátor kimenetek 

A komparátor kimeneteit a CMCON0 regiszteren keresztül lehet beolvasni. Ezek a bitek csak olvashatók. 

Lehetőség van a komparátor kimeneteit közvetlen az RA4, RA5 lábakra kapcsolni, ekkor a kimenetek 

szinkronizálatlanok lesznek. A TRIS bitekkel lehet engedélyezni és letiltani az RA4 és RA5-ös lábakat. A 

komparátor kimenetének polaritását a C1INV és a C2INV bitekkel állítható be. 

 

15.2.3.5. ábra 

 

15.2.3.6. ábra 

A C2 komparátor kimenete a TIMER1 kapuforrásaként is beállítható a T1GSS bit segítségével. Ez a funkció 

analóg események időtartamának mérésére szolgál. A 2-es komparátor kimenete is szinkronizálható a TIMER1-

el a CMCON1 regiszter C2SYMC bitjével. Engedélyezésekor a 2-es komparátor kimenete a TIMER1 

órajelének lefutó élére aktualizálódik. A versenyhelyzetek elkerülése érdekében a 2-es komparátor kimenete a 

TIMER1 lefutó élére tárolódik, majd a TIMER1 értékét a felfutó élre inkrementálódik. 

2.3.5. CMCON1 regiszter 

 

15.2.3.7. ábra 

7-2. bitek nem használt: olvasva „0” 

1. bit T1GSS TIMER1 kapu kiválasztó bit 

1 = Timer 1-et kapu forrást kiválasztjuk T1G lábra (RC4 –et mint digitális bemenetet kell beállítani) 

0 = Timer 1-et kapu forrást kiválasztjuk 2-es komparátor kimeneteként 

0. bit C2SYNC: 2-es komparátor szinkronizáló bit 

1 = C2 kimenetet szinkronizál Timer 1 órajel lefutó élére 
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0 = C2 kimenetet nem szinkronizál Timer 1-re 

2.3.6. Komparátor-megszakítás 

A komparátor a megszakítást jelző biteket akkor állítja be, ha változás történik a megfelelő kimenet értékében. 

A változás a kimeneti áramkörökben megvalósított két D-tárolóból és egy XOR kapuból megvalósított eltérés-

detektáló áramkör végzi. A kimeneti bitek állapotának az értékét szoftverből kell ellenőrizni. A változásokat a 

CMCON0 regiszterben lehet nyomon követni. 

A CxIF bitek megszakítási jelzőbitek, amelyek a PIR2 regiszterben találhatók. Ezeket a biteket RESET esetén a 

szoftver törli, értékük „0” lesz. Mivel logikai 1-et is be lehet írni a regiszterbe szimulált megszakítást is létre 

hozhatunk. A INTCON regiszterben a PEIE és a PIE2 regiszterben a CxIE bitekkel kell a megszakítás 

engedélyezését beállítani. Továbbá még a GIE bitet is be kell állítani. Ha ezek a bitek logikai 0 értékűek, a 

megszakítás nem lesz engedélyezve, de a CxIF bitek ugyanúgy logikai 1 értékbe állnak a változás létrejöttekor. 

A megszakítási jelzőbit a következő esetek bekövetkeztekor törlődnek: 

Bármilyen írási és olvasási művelet a CMCON0 regiszterben. A különbség ellenőrző áramkörön ekkor 

megszűnik az eltérés. 

2.3.7. A CxIF jelzőbit törlése 

A folyamatos különböző állapotok megakadályozhatják a CxIF bitek törlését. A CMCON0 regiszter beolvasása 

véget vet az eltérő állapotoknak, és engedélyezi a CxIF flag bit törlését 

2.3.8. Komparátor-referenciafeszültség 

A komparátor modulnál kiválasztható, hogy szoftveresen állítható belső, vagy külső referenciafeszültség alapján 

működjön. Belső referenciafeszültség-modul alkalmazásával 32 különböző feszültségszintet hozhatunk létre, 

ebből 16 magas és 16 alacsony feszültségtartományban. 

A teljes tartományt a VSS-től a VDD-ig nem tudja megvalósítani a modul. A feszültség-referencia modul 16 

kapcsolható ellenállásból és egy tartományváltó kapcsolóból tevődik össze. A referenciafeszültséget a 

tartományokon belül monoton emelkedéssel lehet létrehozni. Az áramkör működését a VRCON regiszter 

vezérli. A fogyasztás csökkentése céljából a feszültség-referencia modul kikapcsolható. 

Komparátor feszültség referenciablokk ábra 

 

15.2.3.8. ábra 

2.3.9. A VRCON regiszter 
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15.2.3.9. ábra 

7. bit: VREN: Referenciafeszültség engedélyező bit 

1 " engedélyezett, a modul be van kapcsolva 

0 " az áramkör ki van kapcsolva 

6. bit: VROE: Referenciafeszültség kimenet engedélyező bit 

1 " A VREF feszültség a komparátor modul VREF referenciafeszültségére van kötve 

0 " A VREF feszültség nincs a komparátor modul VREF referenciafeszültségére kötve 

5. bit: VRR: VREF tartományválasztó bit 

1 " VREF = 0 - 0.75VDD, VDD/24 lépésekkel 

0 " VREF = ,25 - 0.75VDD, VDD/32 lépésekkel 

4. bit: Nincs funkciója 

3-0. bit: VR3..VR0: VREF értéke 

Ha VRR = 1, VREF = (VR<3:0>/24)*VDD 

Ha VRR = 0, VREF = ¼* VDD + (VR<3:0>/321)*VDD 

2.3.10. Működés alvó üzemmód alatt 

Ha a komparátor modul aktív és a mikrovezérlő alvó állapotba kerül, a komparátor modul folytatja a működését 

és megszakítást hozhat létre a kimenetének változásakor. Ez a megszakítás felébresztheti a mikrovezérlőt. A 

komparátor áramkörök plusz áramot fogyasztanak működésükkor, így az alvó állapotban 

fogyasztásnövekedéssel kell számolni, vagy a modult az alvó állapotba térés előtt le kell kapcsolni. A CMCON 

regiszter értéke ébredéskor nem változik. 

2.4. Analóg kimeneti jelek lehetőségei 

Digitális rendszerekből a fizikai külvilág felé analóg jelekkel tudunk kommunikálni, egy beavatkozó szerv (pl. 

egyenáramú motor) bemenetén analóg bemeneti feszültséget tud fogadni. Ezért a digitális rendszerek kimeneteit 

analóg villamos feszültséggé kell transzformálni. A legkézenfekvőbb megoldás a D/A átalakító használata, 

azonban ez viszonylag ritkán kerül be a tokba (csak az Advanced Analog perifériális áramkörökkel rendelkező 

mikrovezérlők tartalmazzák). A számos D/A átalakítási módszer közül a tokba integrált átalakító 

általánosságban párhuzamos eljáráson, vagy az R-2R ellenálláslétrán alapul. 

Másik lehetőség az analóg kimeneti jelek létrehozására az impulzusszélesség moduláción (Pulse Width 

Modulation – PWM) alapuló jelek alkalmazása. 

2.4.1. Párhuzamos D/A átalakító 

A párhuzamos D/A átalakító működése az összegzésen alapul, az átalakító gyakorlatilag egy feszültségosztó 

kapcsolás. Az n-ből 1 dekódoló, vagy más szóval multiplexer a működés során a 256 ellenállásból álló 

ellenállás-hálózat ellenállásait a megfelelő kimeneti feszültség függvényében kapcsolja össze. Az átalakító 

kimeneti feszültsége a referenciafeszültségként használt feszültség megadott arányú leosztása lesz. A 
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referenciafeszültségnek több forrást is választhatunk, használhatunk külső, a VREF lábra kötött feszültséget, 

illetve a pozitív tápfeszültség is használható. 

 

15.2.4.1. ábra 

2.4.2. R-2R ellenálláslétra 

A párhuzamos D/A átalakítóval ellentétben az R-2R ellenálláslétra a súlyozásos D/A átalakítók csoportjába 

tartozik. A súlyozásos átalakítók esetében a kis szórású, pontos ellenállások gyártása okozza a legnagyobb 

nehézséget, ezért a helyi értékek szerinti súlyozást gyakran ellenállás-létrahálózattal valósítják meg, ahol a 

kapcsolás csak R (illetve két ellenállás sorba kötésével 2R) értékeket tartalmaz. 

 

15.2.4.2. ábra 

Az így kialakított létrahálózat egyes csomópontjainak feszültsége: 

 

És egy lehetséges átalakító: 
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15.2.4.3. ábra 

Az átalakító további előnye, hogy a bemeneti feszültségforrás terhelése állandó, 2R értékű. 

2.4.3. Impulzusszélesség moduláció (Pulse Width Modulation – PWM) 

Az impulzusszélesség moduláció (pulse-width modulation, PWM) az elektromos eszközök szabályozására 

elterjedten alkalmazott technika, melyet a korszerű teljesítményelektronika tett a gyakorlatban is használhatóvá. 

A PWM olyan négyszögjeleket használ melynek impulzusszélességét az elérendő átlagérték függvényében 

modulálja. Ha az impulzushullám-függvény f(t) alacsony értéke ymin magas értéke ymax és a kitöltési tényező D, a 

hullám átlagértéke: 

 

 

15.2.4.4. ábra 

Az f(t) impulzushullám az alábbi értékeket veszi fel: 

ymax, ha 0 < t < D*T 

ymin, D*T < t < T 

ekkor az alábbi összefüggés írható fel: 

 

Ha ymin=0, a jel átlagértéke ( ) egyenes arányban van a kitöltési tényezővel (D). 
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15.2.4.5. ábra 

A PWM jelből analóg jelet legegyszerűbben szűréssel hozhatunk létre. Mivel a PWM jel megfelel a Fourier-

sorfejtés kritériumainak, sorba fejthető. A spektruma egy statikus eltolásból, egy alap- és végtelen sok 

felharmonikusból áll: 

 

 

 

15.2.4.6. ábra 

Látható, hogy a statikus eltolás (a0) a PWM jel alapgondolatában bemutatott számolással azonos, így értéke 

arányos a kitöltési tényezővel. Ez után már nincs más dolgunk, mint egy olyan szűrőt alkalmazni, aminek törési 

frekvenciája minél magasabb, mint a PWM jel alapharmonikusának a frekvenciája (a PWM jel 

alapfrekvenciája). 

 

15.2.4.7. ábra 

A PWM jel megvalósításához szükség van egy számlálóregiszterre, amelyet állandó órajellel léptetünk. A 

számláló egy teljes átfutása, túlcsordulása adja a PWM jel periódusidejét. A számlálóregiszter túlcsordulása egy 

új periódus kezdetét jelenti, ekkor a PWM kimenet szintje logikai 1-re vált. A kitöltési tényezőnek megfelelő 

értéket egy, a számlálóregiszterrel megegyező hosszúságú kitöltési ciklus (Duty Cycle) regiszterbe kell tölteni. 

Ez a regiszter folyamatosan összehasonlításra kerül a számlálóregiszterrel. Amikor a számlálóregiszter értéke és 

a kitöltési tényező értéke megegyezik, a PWM kimenet szintje logikai 0 lesz. 
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A PWM jelek két alapjellemzője: a felbontás, amelyet a számlálóregiszter hossza, azaz bitszáma határoz meg; és 

a frekvencia, amely a számlálóregiszter hosszától és léptető jelének frekvenciájától függ. 

2.4.4. A 8 bites PICmicroTM mikrovezérlők PWM modulja 

A PWM jelet szoftveresen, egy időzítés és egy digitális kimenet segítségével is előállíthatjuk, azonban a CCPx 

(Capture/Compare/PWM) modult tartalmazó mikrovezérlők hardveresen is elő tudják ezt állítani. 

A CCP modulnak három üzemmódja lehetséges, úgymint: 

• Capture (rögzítés) mód 

• Compare (összehasonlítás) 

• PWM (impulzusszélesség moduláció) 

A rögzítés és összehasonlítás üzemmód a későbbiekben kerül bemutatásra. 

A PWM üzemmódban a CCPx lábon egy maximum 10 bites felbontású PWM jelet lehet létrehozni. Mivel a 

CCPx láb a port D-tárolójával multiplexelt, a megfelelő TRIS biteket kimeneti állapotba kell állítani. A 

CCPxCON regiszter törlésével a CCPx PWM kimeneti tárolója törlődik, azonban ez a tároló nem azonos a port 

I/O tárolójával. A PWM modul a TIMER2 időzítő modul segítségével működik. A PWM jelre egy periódusidő 

(Period) és egy kitöltési tényező (Duty Cycle) jellemző. A periódusidő a PR2 regiszterben állítható be, míg a 

kitöltési tényező a CCPRxL regiszterekben. 

 

15.2.4.8. ábra 

A PWM jel periódusidejét a PR2 regiszter tartalmazza. Ez a regisztertartalom kerül összehasonlításra a TIMER2 

modul TMR2 regiszterével. A TMR2 regiszterhez egy két bites előosztót is használhatunk. A léptetés a belső 

órajelforrásról történik, léptetéskor az előosztót léptetjük, annak túlcsordulása lépteti a TMR2 regisztert. Amikor 

a TMR2 regiszter egyezik a PR2 értékével, a periódus újraindul és a következő folyamatok zajlanak le: 

• A CCPx láb logikai magas állapotba kerül 

• A TMR2 az előosztóval együtt nullázódik 

• A CCPRxL regiszterből kitöltési tényező értéke a CCPRxH regiszterbe töltődik. 

A PR2 periódusregiszter értékével a periódusidő a következőképp számítható: 
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A kétbites előosztóval használt TMR2 értéke minden egyes léptetéskor összehasonlításra kerül a CCPRxH 

regiszter értékével. Egyezés esetén az R-S tároló RESET értékének 1-be írásával a CCPx kimenetet logikai 0 

szintbe írja át. 

A PWM jel 10 bites kitöltési tényezője a CCPRxL és a CCPxCON<5:4> bitjeiből tevődik össze. A CCPRxL 

regiszter tartalmazza a felső nyolc bitet (MSB), a CCPxCON<5:4> bitek az alsó két bitet. Így megkapjuk a 

kitöltési tényező DCxB9:DCxB0 10 bitjét. A PWM kitöltési tényező értéke az alábbi képlet szerint számolható: 

 

A kitöltési tényező értéke bármikor megváltoztatható, azonban a TMR2 értéke a CCPRxH regiszterrel kerül 

összehasonlításra, így a változtatás csak a soron következő PWM periódusban fog érvényesülni. Ezzel a dupla 

buffereléssel megakadályozhatóak a PWM modul működési hibái. 

A maximális felbontás egy adott PWM frekvenciához a következő szerint számolható: 

 

20 MHz-es órajel-frekvencia esetén a PWM frekvencia és a felbontás alakulását a következő táblázat mutatja: 

 

15.2.4.9. ábra 

A CCP modul PWM üzemmódjában működtetéséhez az alábbi lépések szükségesek: 

• PWM periódusidő beállítása a PR2 regiszteren keresztül 

• A kitöltési tényező beállítása a CCPR1L (CCPR2L) regiszter és CCP1CON<5:4> bitjeinek beállításával 

• A CCP1 (CCP2) láb kimenetté állítása 

• A TMR2 előosztójának beállítása és a Timer2 bekapcsolása a T2CON regiszter beállításával 

• A CCP1 (CCP2) modul PWM módba kapcsolása 

3. Számlálók, időzítők 

Az számláló/időzítő modulok a digitális I/O portok mellett a legrégebbi és legáltalánosabb perifériális 

áramkörök a PIC mikrovezérlőkben. A 8 bites PIC mikrovezérlők 8- és 16-bites bináris felfelé számláló 

áramköröket tartalmazhatnak. Egy 8-bites számlálót minden PIC tartalmaz. A belső számláló/időzítő áramkörök 

alapvetően impulzusszámolásra használhatók fel, illetve ismert frekvenciájú impulzusok esetében időzítésre is. 

A 8 bites mikrovezérlőkben három számláló/időzítő modul lehet, a TIMER0, TIMER1 és TIMER2. 

3.1. TIMER0 modul 

A TIMER0 modul egy 8 bites számláló/időzítő modul. A modul számlálóregisztere bármikor írható/olvasható. 

Rendelkezik egy 8 bites programozható előosztóval, ennek használatával akár 16 bites számlálóvá tehető, a 

TIMER0 számlálóregiszterének a bemente ilyenkor az előosztó túlcsordulási bitje. Az előosztó értékei kettő 

hatványai lehetnek, mint 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128 és 1:256. Az előosztó a WDT modullal közösen 

van használatban. Impulzusforrásnak külső és belső forrás is választható. Külső forrás esetén felfutó, illetve 

lefutó élre is vezérelhetjük a számlálást. Belső impulzusforrás választása esetén a számlált órajel-frekvencia az 
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utasításciklus ideje, vagyis a rendszer-órajel negyede lesz. A számláló túlcsordulása megszakítási kérelmet 

kezdeményezhet. 

 

15.3.1.1. ábra 

A TIMER0 az egyik legrégebbi perifériális áramkör, ezért a beállítására szolgáló bitek elhelyezkedése, a kevés 

perifériális áramköröket tartalmazó mikrovezérlőkre jellemzően, más vezérlő biteket is együttesen tartalmazó 

regiszterekben található. Ezeknek a regisztereknek az elnevezése még nem igazodott feltétlen a perifériákhoz, 

mivel több periféria konfigurációs bitjeit is tartalmazza. Így a TIMER0 számláló/időzítő perifériális áramkör 

konfigurációs bitjei az OPTION_REG, a megszakítási kérelem engedélyező bitje és jelzőbitje pedig az 

INTCON regiszterben találhatóak meg. Ezek bemutatása az előzőekben megtalálható. 

3.2. TIMER1 modul kapuvezérléssel 

A TIMER1 egy 16 bites időzítő/számláló, a számláló értéké a TMR1H:TMR1L regiszterpár tartalmazza. A 

számláló regiszterei bármikor írhatóak/olvashatóak. Működhet külső vagy belső órajelforrásról is, a rendszer-

órajellel szinkronizáltan, vagy aszinkron módban. Belső órajel az utasításciklus órajele, a rendszer órajelének 

negyede lehet. Külső órajelforrás esetén az órajel felfutó élére történik a számláló inkrementálása. A számláló 

FFFFh értékről 0000h értékre történő túlcsordulása megszakítási kérelmet kezdeményezhet, a megszakítás alvó 

állapotból fel is tudja ébreszteni a mikrovezérlőt. A TIMER1 modul rendelkezik egy 3 bites programozható 

előosztóval is. 

 

15.3.2.1. ábra 
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A modul a T1OSO és T1OSI kivezetések között tartalmaz egy alacsony teljesítményű oszcillátor áramkört is, 

amely alkalmas egy külső alacsony frekvenciájú (max. 200kHz) kvarckristály meghajtására minimális számú 

külső komponens alkalmazásával. Az oszcillátor áramkör kimenete szoftveresen a számláló bemenetére köthető, 

amivel pontos időzítő áramkör hozható létre. Általánosságban 32768 Hz sajátfrekvenciájú kvarckristályt 

alkalmazunk, ekkor a TIMER1 modul pontosan 2 másodpercenként csordul túl, mivel 215 = 32768. 

A modul opcionálisan kapuvezérlő áramkört is tartalmaz, tehát a bemenete a modul be-, és kikapcsolása nélkül 

kapuzható. 

A TIMER1modul három üzemmódban tud működni: 

• 16 bites időzítő előszámlálóval 

• 16 bites szinkronszámláló 

• 16 bites aszinkronszámláló 

A TMR1CS bit logikai 0-ba írásával a modul időzítőnek konfigurálható. Időzítő módban a TIMER1 minden 

utasításkörben (FOSC/4) 1-gyel növekszik. Mivel az időzítő órajele az utasítás-ciklus órajele (FOSC/4) a kettő 

szinkronizálásának nincs értelme,  a bit értéke hatástalan. 

A TMR1CS bit logikai 1-be írásával a számláló mód kerül kiválasztásra. Számláló módban a T1CKI lábra kötött 

a külső órajel felfutó élére növekszik. Számláló módban a Timer1 modult a mikrokontroller rendszer órájához 

szinkronizálhatjuk a  bittel, de a modul működhet aszinkron számláló módban is. A 

szinkronizálás nem működik alvó üzemmódban, mert a szinkronizációs áramkör ilyenkor kikapcsolt állapotban 

van. 

Aszinkron számláló üzemmódban ( =1) az inkrementálás minden felfutó élre megtörténik, alvó 

állapotban is. A számláló túlcsordulásával megszakítási kérelem jön létre, amely az alvó állapotból is fel tudja 

ébreszteni a mikrovezérlőt. A modul ebben az üzemmódban valós idejű óraként is használható. 

 

15.3.2.2. ábra 

3.2.1. TIMER1 kapuáramköre 

A TIMER1 modul működése kapuzható, a kapuáramkör a T1GE bittel engedélyezhető. A TIMER1 modul 

kapuforrása szoftveresen választható a T1G láb vagy a 2-es komparátor kimenete közül. A kapuzás 

használatával közvetlenül lehet a T1G lábon külső események, vagy a 2-es komparátor kimenetén analóg 

események időtartamát mérni. A kapuáramkör kapujele invertálható a T1GINV bittel. 

3.2.2. T1CON – a TIMER1 vezérlő regisztere 

 

15.3.2.3. ábra 

bit 7: TIMER1 kapu invertáló bit 

1: invertál 

0: nem invertál 

bit 6: timer1 kapu engedélyező bit 
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Ha TMR1ON=0: ez a bit nincs figyelembe véve 

Ha TMR1ON=1: 

1= timer1 be van kapcsolva ha timer1 kapu nem aktív 

0= timer1 be van kapcsolva 

bit 5-4: Timer1 óra bemenet előszámláló választó bitek 

11:=1:8 előszámláló érték 

10=1:4 előszámláló érték 

01=1:2 előszámláló érték 

00=1:1 előszámláló érték 

bit 3: LP oszcillátor engedélyező kontrol bit 

Ha INTOSC CLKOUT nélküli oszcillátor aktív: 

1=LP oszcillátor engedélyezett a timer1 órának 

0=LP oszcillátor ki van kapcsolva 

Egyéb esetben: ez a bit nincs figyelembe véve (más esetben) 

bit 2: Timer1 külső óra bemenő szinkronizáló kontrol bit 

TMR1CS=1 

1= nem szinkronizálja a külső óra bemenetet 

0= szinkronizálja 

TMR1CS=0 

Nincs figyelembe véve ez a bit. Timer1 a belső órát használja. 

bit 1: Timer1 óra forrás választó bit 

1= külső óra T1CKI lábról (felfutó élre) 

0= belső óra (FOSC/4) 

bit 0: Timer1 bekapcsolva bit 

1= engedélyezi timer1et 

0= megállítja timer1et 

3.2.3. Timer1 előosztó 

A modulhoz 4 előosztási lehetőség kapcsolható, amellyel a bemenő impulzusok számának 1, 2, 4 vagy 8-cal 

osztását lehet megvalósítani. A T1CKPS bitek (T1CON<5:4>) kontrolálják az előszámláló számlálóját. Az 

előszámláló számláló közvetlenül nem írható vagy olvasható, azonban a TIMER1 írásával törlődik. 

3.2.4. Timer1 megszakítás 

A Timer1 regiszter pár (TMR1H:TMR1L) működésekor folyamatosan növekszik FFFFh-ig, majd túlcsordul 

0000h-ra. Túlcsordulásakor a megszakítás jelzőbitje, a TMR1IF bit a PIR1 regiszterben logikai 1-be íródik. 

Ahhoz, hogy a túlcsordulás megszakítási kérelme engedélyezett legyen a következőket kell engedélyezni: 
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1. TIMER1 megszakítás engedélyező TMR1IE bit: (PIE1<0 >) 

2. Perifériális megszakításokat engedélyező PEIE bit: (INTCON<6>) 

3. Globális megszakításokat engedélyező GIE bit (INTCON<7>) 

A megszakítási kérelmet a TMR1IF bit törlésével kell a megszakítás kezelő rutinban törölni, mielőtt újra 

engedélyezzük a megszakításokat. 

3.2.5. A TIMER1 modul és a CCP modul triggerkimenete 

Ha a CCPx modul összehasonlító üzemmódban működik és „speciális esemény triggerjelet” generál, a jel 

alapállapotba hozza a TIMER1 számlálóját. A „speciális esemény trigger” a TIMER1 modul megszakítási 

kérelem jelzőbitjét (TMR1IF) nem állítja egybe. A TIMER1 modult időzítőnek, vagy szinkron számlálónak kell 

konfigurálni ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kiaknázzuk. Aszinkron számláló üzemmódban ez a funkció nem 

működik. Az üzemmód használatakor a CCPRxH:CCPRxL regiszterpár a TIMER1 periódusregisztere lesz. 

3.3. A TIMER2 számláló/időzítő modul 

A TIMER2 modul egy nyolcbites, elő- és utószámlálóval, és periódusregiszterrel rendelkező időzítő/számláló 

egység. Az elő- és utószámláló használatával 16 bites időzítőként/számlálóként kezelhető, a túlcsordulása 216, 

azaz 65536 impulzus után következik be. Az előszámláló háromféle (1:1, 1:4, 1:16), míg az utószámláló az 1:1 

értéktől az 1:16 értékig 16-féle értéket vehet fel. Ha a PWM modul használatban van, a TIMER2 modul a PWM 

modul időbázisa lesz. 

 

15.3.3.1. ábra 

Az alábbi ábra szerint az utószámláló a periódusregiszter (PR2) és a TIMER2 számlálóregiszterének (TMR2) 

egyező állapotait számolja. 

A TIMER2 modul kimenete két modul bemenetére csatlakozik: 

• A TIMER2 utóosztójának bemenetére. Az utóosztó értéke 4 bites kombinációból 1:1-től 1:16 értékig 

terjedhet. 

• SSP modul órajelforrására. Ilyenkor TIMER2 modul a szinkron soros port órajelforrásaként szolgál.  

3.3.1. A TIMER2 vezérlőregisztere – T2CON 
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15.3.3.2. ábra 

7. bit: Használaton kívül, olvasáskor 0-t ad 

6.-3. bit: TOUTPS3.. TOUTPS0 Utószámláló értéke 

0000 = utóosztó értéke 1:1 

0001 = utóosztó értéke 1:2 

1111 = utóosztó értéke 1:16 

2. bit: TMR2ON: TIMER2 modul bekapcsoló bit 

1 = Be van kapcsolva 

0 = Ki van kapcsolva 

1.-0. bit T2CKPS1: T2CKPS0 TIMER2 előosztó értéke 

00 = előosztó értéke 1 

01 = előosztó értéke 4 

1x = előosztó értéke 16 

A TIMER2 modulnak csak egy órajelforrása lehet. Ez az órajelforrás az utasításciklus, vagyis a rendszer-órajel 

negyede lesz (FOSC/4). A TIMER2 számláló áramkör alvó állapotban nem működik, mivel órajele a rendszer 

órajeléből származik, ami ilyenkor le van kapcsolva. 

A TMR2 regiszter írható/olvasható regiszter. Alapállapotba álláskor az értéke törlődik. A TMR2 értéke minden 

órajelciklus felfutó élére mindaddig, amíg értéke le nem éri a PR2 értékét. Ha a PR2 értékét elérte, a következő 

utasításciklusra nullázódik. A PR2 regiszter egy írható/olvasható regiszter. A TMR2 értéke nullázódik, ha az 

alábbi RESET állapotok közül bármelyik bekövetkezik: WDT, POR, BOR és MCLR, illetve a periódusregiszter 

írásakor. 

3.4. A Capture/Compare/PWM – CCP modul 

A CCP modul egy 16 bites regisztert (CCPRxH:CCPRxL) tartalmaz, amely háromféle üzemmódban működhet: 

• 16 bites rögzítő (capture), amely egy külső esemény bekövetkezése esetén rögzíti a TIMER1 számlálóértékét 

a CCPRxH:CCPRxL regiszterpárba. 

• 16 bites összehasonlító (compare), amely egy kimenő jelet, vagy megszakítási kérelmet hozhat létre ha a 

TIMER1 számláló eléri a CCPRxH:CCPRxL regiszterpárban előre megadott értéket. 

• 10 bites PWM modul kitöltési tényező regisztereként működhet. A PWM modul működését az előzőekben 

már tárgyaltuk. 

A tok több CCP modult tartalmazhat, minden CCP modulhoz három vezérlőregiszter (CCPxCON, CCPRxH, 

CCPRxL) és egy lábkivezetés tartozik (CCPx). 

Mivel a CCP modulok nem tartalmaznak külön számláló áramköröket, hol a TIMER1, hol a TIMER2 számlálóit 

használják, több modul együttes használatának a TIMER1 és TIMER2 közös használatából eredendően 

korlátozásai vannak, úgymint közös időalap, azonos PWM frekvencia… 
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3.4.1. A CCPxCON regiszter 

 

15.3.4.1. ábra 

7.-6. bit: Használaton kívül, olvasáskor 0-t ad 

5.-6. bit: DCxB1..DCxB0 PWM jel kitöltési tényezőjének alsó két (LSB) bitje 

3.-0. Bit: CCPxM3.. CCPxM0 CCPx modul üzemmód-választó bitjei 

0000 = CCP modul kikapcsolva 

0100 = Rögzítő üzemmód minden lefutó élre 

0101 = Rögzítő üzemmód minden felfutó élre 

0110 = Rögzítő üzemmód minden negyedik felfutó élre 

0111 = Rögzítő üzemmód minden tizenhatodik felfutó élre 

1000 = Összehasonlító üzemmód: A CCPx kivezetés alaphelyzetben alacsony szintű, egyezéskor a CCPx magas 

szintre vált, a modul megszakítási kérelem jelzőbitje (CCPxIF) magas szintre vált 

1001 = Összehasonlító üzemmód: A CCPx kivezetés alaphelyzetben magas szintű, egyezéskor a CCPx alacsony 

szintre vált, a modul megszakítási kérelem jelzőbitje (CCPxIF) magas szintre vált 

1010 = Összehasonlító üzemmód: A modul megszakítási kérelmet generál (CCPxIF) 

1011 = Összehasonlító üzemmód: Speciális esemény indítása, plusz a modul megszakítási kérelmet generál 

(CCPxIF) 

11xx = PWM üzemmód 

3.4.2. Rögzítő (Capture) üzemmód 

Rögzítő üzemmódban a TIMER1 TMR1H:TMR1L regiszterpárjának értékét a CCPRxH:CCPRxL 

regiszterpárba menti a CCPx lábon bekövetkező külső esemény hatására. A külső esemény a következők egyike 

lehet: 

• A CCPx lábon fellépő lefutó él 

• A CCPx lábon fellépő felfutó él 

• A CCPx lábon fellépő minden negyedik felfutó él 

• A CCPx lábon fellépő minden tizenhatodik felfutó él 

Az esemény a CCPxCON<3..0> bitjeivel állítható be. Rögzítés bekövetkezésekor a CCPxIF megszakítási 

kérelem jelzőbit logikai 1-be vált. A TIMER1 modulnak időzítő, vagy szinkron számláló üzemmódban kell 

működnie, aszinkron számláló üzemmódban a rögzítés nem működik. Ahogy az alábbi ábrából is kiolvasható, a 

TMR1H:TMR1L regiszterpár a rögzítéskor nem törlődik, mert az más műveletek időbázisa is lehet (pl. valós 

idejű óra). Két rögzítés közti időkülönbség számolásakor erre tekintettel kell lenni. 

 

15.3.4.2. ábra 
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A rögzítés működéséhez a CCPx lábhoz tartozó adatirányt (TRIS) bemenetté kell konfigurálni. 

A rögzítési üzemmód megváltoztatásakor megszakítási kérelem keletkezik, ezért az üzemmód változtatása előtt 

a CCPxIE bittel le kell tiltani a modul megszakítási kérelmét, majd az üzemmód váltása után, még a 

megszakítási kérelem engedélyezése előtt törölni kell a modul megszakítási kérelmének jelzőbitjét (CCPxIF). 

3.4.3. Összehasonlító (Compare) üzemmód 

Összehasonlító üzemmódban a TMR1H:TMR1L regiszterpár szekvenciálisan összehasonlításra kerül a 

CCPRxH:CCPRxL regiszterpárral. Egyezéskor a modul egyrészt a CCPx kimeneti lábat: 

• magas szintre vezérli, 

• alacsony szintre vezérli, vagy 

• változatlanul hagyja 

A fentieken kívül megszakítási kérelmet is generál(hat). 

 

15.3.4.3. ábra 

A TIMER1 modulnak időzítő vagy szinkron számláló üzemmódban kell működnie, aszinkron számláló 

üzemmódban az összehasonlító üzemmód nem működik. 

Az összehasonlító üzemmódban, ha a CCPx lábat használjuk, a hozzá tartozó adatirány bitet (TRIS) kimenetté 

kell állítani. Ha az összehasonlítás végeredményét kimeneti lábon is megjelenítő üzemmód került kiválasztva, a 

kimenet a TIMER1 és a CCPx modul egyezésekor az állapotának ellentéte lesz. A modul nem feltétlenül 

kimeneti lábhoz kötött, konfigurálható úgy is, hogy az eredménye ne jelenjen meg kimeneti lábon, csak 

megszakítási kérelmet jelezzen a processzor felé, illetve konfigurálható speciális esemény indítására is. 

Speciális esemény indítására (Special Event Trigger) konfigurált CCPx modul az összehasonlítás egyezésekor 

egy belső indítójelet generál, amit egy cselekmény indítására használhatunk fel. A speciális esemény indítása 

alapállapotba állítja a TIMER1 modult is, így a CCPRxH:CCPRxL regiszterpár a TIMER1 modul valós 16 bites 

periódusregisztereként használható. Számos mikrovezérlőben a speciális esemény indítása A/D átalakítást indít 

el az átalakító GO/DONE bitjének logikai 1-be írásával. Ha az A/D modul engedélyezett az átalakítás 

megkezdődik és a TIMER1 nullázódik. Megjegyzendő, hogy a speciális esemény indításakor a TIMER1 modul 

nem generál a TMR1IF jelzőbitjén keresztül megszakítási kérelmet, mivel az alapállapotba kerülését nem a 

túlcsordulása okozta! 

4. Soros kommunikáció 

A digitális adatok továbbításában a jel az adótól a vevőig valamilyen közegen át jut el. Ez a közeg többféle 

lehet, villamos vezető, fénysugár, vagy akár rádióhullám. A jelátvitel ezen kívül két módon történhet: 

párhuzamosan vagy sorosan. Az adatok átvitelének leggyorsabb módja persze az, ha egyszerre a teljes 

adatmennyiséget, vagy legalább a bájtra, szavakra bontott részeit, egyszerre küldjük át, ez a párhuzamos 

adatátvitel. Ekkor annyi utat kell biztosítani az adó és vevő között, ahány bitből áll az adott bitcsoport. Ebből 

következik, hogy kialakításának költsége is többszörösére nő. A párhuzamos adatátvitel az egyszerű villamos 

vezető közegen keresztül történő átvitel esetében is költséges, de megvalósítható. Optikai, rádióhullámú 

átvitelnél azonban a megvalósítása gyakran nem is lehetséges. 

Ha a biteket egymás után, sorban mozgatjuk, egyetlen jelvezeték (pár), egyetlen jelátviteli út elegendő a 

jeltovábbításhoz. A sebesség ugyan romlik a párhuzamoshoz képest, de, ha az adott feladat megoldásához még 

elegendően gyors a kommunikáció, akkor a soros jelátvitel alkalmazásával jelentős költségeket lehet 

megtakarítani, amellett, hogy gyakran az áramkör is egyszerűbb felépítésű lesz. További előnyként meg kell 

még említeni a soros kommunikációs modulokkal fejlesztett áramkörök továbbfejlesztési lehetőségei is. Pl. ha 

egy kisebb teljesítményű vagy kapacitású, soros jelkezelésű modullal elkészül az áramkör, de később annak 

kapacitását, vagy teljesítményét meg kell növelni, általában a modul IC az azonos családba tartozó nagyobb 

teljesítményű modul IC-vel egyszerűen kicserélhető. Gyakori példa, amikor az elektronikai panelen adatok 

tárolása végett soros kezelésű memória IC-ket alkalmazunk és a fejlesztés során kiderül, hogy a tároló 
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kapacitása alacsony. Ezek kapacitása gyakran egy ugyanolyan lábkiosztású, kissé drágább, de nagyobb tároló 

képességű IC-re cseréléssel növelhető (egy adott határig). Hasonló példa lehet egy külső A/D átalakító 

felbontásának növelése, egy külső naptár IC lehetőségeinek növelése stb. Párhuzamos jelkezelésű memória IC 

esetén ilyenkor a teljes panelt kell áttervezni. 

A soros kommunikáción belül is megkülönböztetünk két esetet, a szinkron és aszinkron adatátvitelt. Mindkét 

esetben az egymást követő jelek ütemezve, órajellel vezérelten követik egymást, a különbség az órajel(ek) 

forrásában van. 

A szinkron soros jelátvitel esetében egy plusz vezetéken az órajelet a kommunikáció vezérlője (MASTER) 

ütemezi, amit a fogadó (SLAVE) felhasznál az adatok fogadásakor. Ez a plusz órajel vezeték miatt kissé 

megnöveli a kialakítás költségét, viszont a kommunikációt az órajel szempontjából hibatűrőbbé teszi, mivel a 

jelátviteli csatornán az adat érvényesítését az órajel fel-, vagy lefutó éle vezérli. A két órajel között eltelt idő a 

kommunikáció szempontjából lényegtelen, nem szükséges a pontos időzítésű órajel-generátor. Szinkron soros 

jelátvitel esetében a fogadó oldalnak az órajel-vezetéket kell figyelnie, a kommunikáció az órajel fel-, vagy 

lefutó élére kezdődik. 

Aszinkron jelátviteli esetben nincs meghatározva előre, hogy mikor kezdődik a kommunikáció, és közös órajel 

sincs. Az adónak és a vevőnek egymástól független órajel-generátorai vannak, ezek összehangolása a 

kommunikációs modul feladata. A kommunikációt az adó kezdi, az adatvezetéken egy START kondíció 

létrehozásával. Ez – az adott szabványtól függően – leggyakrabban az adatvonalon egy fel-, vagy egy lefutó él. 

Ezután egy órajelnyi várakozás késleltetés történik a jelátvitelben, a vevőnek ennyi idő alatt be kell kapcsolnia a 

saját órajel-generátorát. Az órajel-frekvenciát ezért mind az adó, mind a vevő oldalon azonos értékűre kell 

állítani. Az adatok átvitele ezután kezdődik, az adó a saját órajelével kilépteti az adatbiteket a kommunikációs 

vezetékre, a vevő pedig, szintén a saját órajelével vezérelve, fogadja azokat. Az adatcsoportok elválasztására 

külön biteket kell bevezetni, ezek a STOP bit(ek). Az aszinkron adatátvitelben kommunikációs irányonként 

(küldés/fogadás) csak egy vezeték kell, ezért olcsósága miatt elterjedt. 

4.1. Microwire soros jelátvitel 

A Microwire a National Semiconductor által kifejlesztett, háromvezetékes, szinkron soros jelátviteli rendszer. A 

jelátvitel három vezetéke a adatbemenet (DI), a adatkimenet (DO) és az órajel (CLK). Ezen felül, ha a 

buszrendszerre több eszköz csatlakozik, egy kiválasztó bit (Chip Select – CS) engedélyező jel is használható. 

 

15.4.1.1. ábra Forrás: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/691 

A Microwire rendszerben a kommunikáció MASTER/SLAVE viszony alapján történik, a MASTER/SLAVE 

szerepek hardveresen rögzítettek. A MASTER felelős az órajel-generálásában, mind adat küldésekor, mind adat 

fogadásakor. Az órajel indítja az adatátvitelt is. A MASTER parancsot és címet is küld az egyes SLAVE 

áramkörökben a cím gyártáskor kerül rögzítésre. 

4.2. Serial Peripheral Interface Bus – SPI 
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Az SPI, azaz a soros periféria illesztő (Serial Peripheral Interface) buszt a Motorola fejlesztette ki, használatával 

két eszköz közötti kétirányú szinkron soros kommunikáció valósítható meg. Az SPI busz sok tekintetben a 

Microwire továbbfejlesztésének tekinthető, leglényegesebb különbség a kettő között, hogy míg a Microwire 

kommunikáció órajelének polaritása és frekvenciája fix, addig az SPI kommunikáció esetében rugalmasan 

választható. Az SPI kommunikáció esetében az órajel lehet aktív magas és aktív alacsony állapotú is, illetve a 

kommunikáció történhet felfutó, vagy lefutó élre is. A kommunikációban résztvevő eszközök között 

MASTER/SLAVE viszony áll fenn. Az SPI busz minimum három vezetékből áll, egy MASTER kimenet – 

SLAVE bemenet (MOSI), egy MASTER bemenet – SLAVE kimenet (MISO) és egy órajel (SCK) vezetékből. 

 

15.4.2.1. ábra 

A kommunikációs protokollban a kiválasztott SLAVE eszközt egy hozzá csatolt egyedi választó jelvezetékkel 

(Slave Select – SS) kell hardveresen kijelölni. Az SPI busz így egy MASTER több SLAVE eszközhöz is 

kapcsolódhat. Amíg egy SLAVE eszköz van, ezt a jelvezetéket nem szükséges használnunk, pozitív, vagy 

negatív logikát alkalmazva a Slave Select láb a pozitív, vagy negatív tápfeszültségre köthető. Több SLAVE-et 

használva viszont mindegyik SLAVE eszközt egy-egy jelvezetékkel meg kell címezni, ezáltal a használt 

vezetékszám és így az ár is növekszik. 

 

15.4.2.2. ábra 

Az SPI 8 bites, nagysebességű soros szinkron átvitel, az elérhető adatátviteli órajel-frekvencia maximuma 10 

MHz, de, mivel általában elegendő az alacsonyabb jelátviteli frekvencia is, alacsonyabbat alkalmaznak. 

4.3. Inter-Integrated Circuit Bus – IIC, I2C 

Az Inter-Integrated Circuit, IIC, vagy I2C busz egy egyszerű kétirányú, kétvezetékes szinkron soros busz, melyet 

a Philips fejlesztett ki. Az I2C busz két vezetékét a soros adat (SDA) és a soros órajel (SCL) alkotják. 

 

15.4.3.1. ábra 

Az I2C buszra csatlakoztatott eszközök egyedileg címezhetők, a kommunikáció MASTER/SLAVE kapcsolaton 

alapszik. A MASTER adóként és vevőként is képes üzemelni. A buszra több MASTER is kapcsolódhat (multi 

MASTER) ütközésdetektálással és arbitrációval az adatvesztés elkerülése végett. Más szóval a MASTER-ek a 

buszon versenyben vannak a busz feletti vezérlés jogáért, amelyik az arbitrációs versenyben meg tudja szerezni 

ezt a jogot, az lesz a buszvezérlő a kommunikációja ideéig. 

A kommunikációban az órajelet mindig a MASTER szolgáltatja. Az egy buszra csatlakoztatható eszközök 

számát a busz kapacitása korlátozza csak, a maximális kapacitás 400pF lehet. A buszon a nyolcbites, kétirányú 

adatforgalom sebessége normál üzemmódban 100 kbit/s, gyors üzemmódban 400 kbit/s, de ma már számos 

eszköznél az 1 Mbit/s is elérhető. 
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15.4.3.2. ábra 

Az adatátvitelt a MASTER kezdeményezi, a START kondíció kialakításával. Ezt a SLAVE címe követi, a cím 

után pedig egy egybites vezérlő jel mondja meg a SLAVE-nek, hogy a MASTER írni, vagy olvasni akarja őt. A 

SLAVE egy visszaigazoló jelet (Acknowledge – ACK) küld a MASTER felé, amellyel visszaigazolja a vételt. 

Az írás vagy olvasás ezután következik. Az adatátvitel végét a MASTER egy STOP kondícióval jelzi. 

Kezdetben az I2C busz protokolljában 7 bites címzés volt, ezt az egyre bővülő I2C buszt használó áramkörök 

igényeinek megfelelően 10 bites bővítették. 

 

15.4.3.3. ábra 

A SLAVE címe egy fix és egy változtatható részből állhat össze, így – a változtatható rész arányában – számos 

azonos eszköz lehet az áramkörben. Az eszköz címének programozható része az erre rendelkezésre álló lábak 

számától függ. A címek fix részét és annak lefoglalását az I2C-busz bizottság koordinálja. 

4.3.1. A PICmicroTM x14 szinkron soros jelátviteli modulja – SSP 

A PIC mikrovezérlők tartalmaznak egy szinkron soros kommunikációs perifériális áramkört (Synchronous 

Serial Port – SSP). Ez a modul SPI, vagy I2C kommunikációs vezérlőként képes működni. A PIC mikrovezérlők 

I2C üzemmódban kezdetben csak SLAVE-ként, vagy szoftveresen MASTER-ként voltak képesek működni, 

azonban ma más számos olyan mikrovezérlő típus létezik, amelyik I2C módban is képes hardveresen is 

MASTER-ként működni. 

A PIC mikrovezérlők SSP modulja az SSPSTAT és SSPCON regiszterekkel konfigurálható. 

4.3.1.1. Az SSPSTAT SSP státusz regiszter bitjeinek leírása: 
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15.4.3.4. ábra 

7. bit: SMP: SPI adatolvasás mintavételezésének beállítása 

SPI MASTER üzemmódban 

1 = Az adatolvasás az adatkimeneti idő végén kerül mintavételezésre 

0 = Az adatolvasás az adatkimeneti idő közepén kerül mintavételezésre 

SPI SLAVE üzemmódban 

Az SMP bitnek logikai 0 értékűnek kell lennie SPI SLAVE üzemmódban 

6. bit: CKE: SPI órajel-élválasztó bit 

CKP = 0 (SSPCON<4>) 

1 = Az adat az órajel (SCK) felfutó élére továbbítódik 

0 = Az adat az órajel (SCK) lefutó élére továbbítódik 

CKP = 1 (SSPCON<4>) 

1 = Az adat az órajel (SCK) lefutó élére továbbítódik 

0 = Az adat az órajel (SCK) felfutó élére továbbítódik 

5. bit: D/ : adat, vagy cím választó bit (csak I2C üzemmódban) 

1 = Jelzi, hogy az utoljára küldött/fogadott byte adat volt 

0 = Jelzi, hogy az utoljára küldött/fogadott byte cím volt 

4. bit: P: Stop bit (csak I2C üzemmódban, az SSP modul tiltásakor értéke törlődik) 

1 = Jelzi, hogy a modul utoljára STOP kondíciót érzékelt (RESET-nél az értéke 0) 

0 = Nem jelentkezett STOP állapot 

3. bit: S: Start bit (csak I2C üzemmódban, az SSP modul tiltásakor értéke törlődik) 

1 = Jelzi, hogy a modul utoljára START kondíciót érzékelt (RESET-nél az értéke 0) 

0 = Nem jelentkezett START állapot 

2. bit: R/ : írás, vagy olvasás választó bit (csak I2C üzemmódban) 

Címegyezéskor az írás/olvasás információt hordozza 

1 = olvasás 

0 = írás 

1. bit: UA: címfrissítés jelzőbit (csak 10-bites I2C üzemmódban) 

1 = jelzi, hogy a címet frissíteni kell az SSPADD regiszterben 

0 = a címet nem szükséges frissíteni 

0. bit: BF: buffertároló megtelését (Buffer Full) jelző bit 
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Fogadáskor (mind SPI, mind I2C üzemmódban) 

1 = jelzi, hogy kész az adatfogadás, az SSPBUF regiszter megtelt 

0 = nincs kész az adatfogadás 

Küldéskor (csak I2C üzemmódban) 

1 = jelzi, hogy a küldés folyamatban van, az SSPBUF regiszter tele van 

0 = jelzi, hogy az adatküldés elkészült, az SSPBUF regiszter kiürült 

4.3.1.2. A szinkron soros modul SSPCON1 vezérlőregiszterének bitjei 

 

15.4.3.5. ábra 

7. bit: WCOL: Írási ütközés (Write Collision) jelzőbit 

1 = Írási ütközés történt, új adat került beírásra az SSPBUF regiszterbe mielőtt az előzőleg beírt adat elküldése 

befejeződött volna. Szoftveresen kell törölni! 

0 = nincs ütközés 

6. bit: SSPOV: Fogadó túlcsordulását jelző bit 

SPI módban: 

1 = Új adat érkezett, mielőtt az SSPBUF regiszterből az előző kiolvasásra került volna. Ebben az esetben az 

SSPSR regiszter tartalma elvész, az SSPBUF tartalma a továbbiakban nem aktualizálódik. Fogadó oldali 

túlcsordulás csak SPI SLAVE üzemmódban történet. Az SSPBUF regiszter túlcsordulásának elkerülése végett a 

regisztert abban az esetben is mindig ki kell olvasni, ha a SLAVE csak adatot küld. SPI MASTER esetben nem 

léphet fel a fogadó oldali túlcsordulás esete, mivel minden új adat küldését/fogadását az SSPBUF írása 

kezdeményezi. Szoftveresen kell törölni! 

0 = nincs túlcsordulás 

I2C módban: 

1 = Új byte érkezett, amikor még az SSPBUF az előzőleg fogadott byte-ot tartalmazta, nem lett kiolvasva. 

Küldéskor az SSPOV állapota érdektelen. Szoftveresen kell törölni! 

0 = nincs túlcsordulás 

5. bit: SSPEN: SSP modul engedélyező bitje 

SPI módban: 

1 = Engedélyezi a soros kommunikációs portot, és konfigurálja hozzá az SCK, SDO, SDI, és  lábakat. 

0 = Letiltja a soros kommunikációs portot és a hozzá tartozó lábakat általános I/O lábaknak konfigurálja. 

I2C módban: 

1 = Engedélyezi a soros kommunikációs portot és konfigurálja hozzá az SDA, és SCL lábakat. 

0 = Letiltja a soros kommunikációs portot és a hozzá tartozó lábakat általános I/O lábaknak konfigurálja. 
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4. bit: CKP: Órajel polaritásának kiválasztása 

SPI módban: 

1 = Az órajel vezéreletlen állapotban magas értékű (aktív alacsony) 

0 = Az órajel vezéreletlen állapotban alacsony értékű (aktív magas) 

I  2  C módban: SCL várakozás-vezérlés 

1 = Az órajel engedélyezett 

0 = Az órajelet alacsony szinten tartja (megnyújtja). Az adat beállási idejének biztosításához használt 

3..0. bit: SSPM3..SSPM0: Szinkron soros port üzemmód-választó bitjei: 

0000 = SPI MASTER üzemmód, az órajel-frekvencia FOSC/4 

0001 = SPI MASTER üzemmód, az órajel-frekvencia FOSC/16 

0010 = SPI MASTER üzemmód, az órajel-frekvencia FOSC/64 

0011 = SPI MASTER üzemmód, az órajel-frekvencia a TIMER2 kimenetének a fele 

0100 = SPI SLAVE üzemmód, órajel az SCK lábon,  láb vezérlése engedélyezett 

0101 = SPI SLAVE üzemmód, órajel az SCK lábon,  láb vezérlése nem engedélyezett, az  láb 

általános I/O lábként használható 

0110 = I2C SLAVE üzemmód, 7 bites címzés 

0111 = I2C SLAVE üzemmód, 10 bites címzés 

1000 = nem használt/későbbi fejlesztésekre fenntartott 

1001 = nem használt/későbbi fejlesztésekre fenntartott 

1010 = nem használt/későbbi fejlesztésekre fenntartott 

1011 = I2C hardveresen vezérelt MASTER (SLAVE kikapcsolt) 

1100 = nem használt/későbbi fejlesztésekre fenntartott 

1101 = nem használt/későbbi fejlesztésekre fenntartott 

1110 = I2C SLAVE üzemmód 7 bites címzéssel, és a START és STOP megszakítási kérelmek engedélyezésével 

1111 = I2C SLAVE üzemmód 10 bites címzéssel, és a START és STOP megszakítási kérelmek 

engedélyezésével 

4.3.1.3. A szinkron soros modul SSPCON2 vezérlőregiszterének bitjei 

 

15.4.3.6. ábra 

7. bit: GCE: „Általános címzés” engedélyezése (csak I2C SLAVE üzemmódban) 
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1 = Megszakítási kérelem engedélyezése, ha az általános címet 0000h fogadta a modul 

0 = Az általános címzés nem engedélyezett 

6. bit: ACKSTAT: Nyugtázó bit állapota (csak I2C MASTER üzemmódban) 

1 = Nem érkezett nyugtázó bit (ACK) a SLAVE-től 

0 = A modul nyugtázó bitet fogadott a SLAVE-től 

5. bit: ACKDT: Nyugtázó bit (csak I2C MASTER üzemmódban) 

MASTER adatfogadó üzemmódban 

Az adatfogadás végén küldendő érték 

1 = negált nyugtázás 

0 = nyugtázás 

4. bit: ACKEN: Nyugtázási szekvencia engedélyező bit (csak I2C MASTER üzemmódban) 

MASTER adatfogadó üzemmódban 

1 = Nyugtázást kezdeményez az SDA, SCL lábakon, és elküldi az ACKDT bitet 

0 = A nyugtázás kikapcsolt 

3. bit: RCEN: Adatfogadás engedélyező bit (csak I2C MASTER üzemmódban) 

1 = Engedélyezi az adatfogadást 

0 = A fogadás kikapcsolt 

Megjegyzés: csak az SSP modul kikapcsolt állapotában engedélyezhető 

2. bit: PEN: STOP kondíció engedélyező bit (csak I2C MASTER üzemmódban) 

SCK elengedésének vezérlése 

1 = STOP kondíciót kezdeményez az SDA, SCL lábakon. Automatikusan törli a hardver 

0 = STOP kondíció kikapcsolva 

1. bit: RSEN: Ismételt START kondíció engedélyező bit (csak I2C MASTER üzemmódban) 

1 = Ismételt START kondíciót kezdeményez az SDA, SCL lábakon. Automatikusan törli a hardver 

0 = Ismételt START kondíció kikapcsolva 

0. bit: SEN: START kondíció engedélyező bit (csak I2C MASTER üzemmódban) 

1 = START kondíciót kezdeményez az SDA, SCL lábakon. Automatikusan törli a hardver 

0 = START kondíció kikapcsolva 

4.3.1.4. Az SSP modul SPI üzemmódja 

Az SPI üzemmód 8 bites adatok szinkron küldését/fogadását teszik szimultán lehetővé. Az SPI szabvány mind a 

négy és a Microwire üzemmód is hardveresen támogatott. A kommunikációhoz tipikusan három láb szükséges: 

• Soros adatkimenet: SDO 

• Soros adatbemenet: SDI 
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• Soros kommunikáció órajele: SCK 

Ezen felül SPI SLAVE üzemmódban a SLAVE kiválasztására szolgáló Slave Select ( ) láb is használható. 

A PIC mikrovezérlők SPI egységei maximálisan 10 MHz-es buszfrekvenciával képesek működni. Ha a 

megcímzett eszköz ennél lassúbb, akkor a neki megfelelő kisebb buszfrekvenciát kell használni. 

Az SPI modul működése az alábbi ábrán követhető nyomon: 

 

15.4.3.7. ábra 

Az SPI modulok legfontosabb eleme a kimenő és a bejövő adatvonalakhoz csatlakozó küldő/fogadó 

léptetőregiszter, az SSPSR (SSP Shift Register), melynek léptetése az órajellel szinkronban történik. A léptetés a 

legfelső (Msb) bittel kezdődik. A többi soros perifériához (I2C, UART) hasonlóan az SPI is kettős bufferelésű, 

az SSPSR regiszter direkt módon nem elérhető. Adatküldéskor a kiküldésre szánt adatokat az SSPBUF 

regiszterbe kell írni. Innen adatküldéskor az adat automatikusan átkerül az SSPSR léptetőregiszterbe. 

Olvasáskor, ha az SSPSR regiszterbe a nyolc adatbit beérkezett, a regiszter tartalma automatikusan átmásolódik 

az SSPBUF regiszterbe. Ezután a buffer tároló megtelését jelző BF bit és a megszakítási kérelem jelzőbit magas 

szintre vált. Ennek a dupla tárolásnak köszönhetően még a fogadott byte kiolvasása előtt megkezdődhet a soron 

következő byte fogadása. 

Adatküldés, vagy adatfogadás közben az SSPBUF regiszter írása nem lehetséges, elvetésre kerül és az írási 

ütközés jelzőbit (WCOL) értéke egyre vált. A WCOL bitet szoftveresen kell törölni. 

Az SSP modul MASTER-ként és SLAVE-ként is képes működni. MASTER üzemmódban bármikor 

kezdeményezhet kommunikációt, mivel a MASTER vezérli az órajelet. MASTER üzemmódban a az adat 

elküldésre/fogadásra kerül abban a pillanatban, ahogy az adat az SSPBUF regiszterbe beírásra kerül. Az órajel 

polaritása és aktív szintje az CKP, CKE bitekkel állíthat be és az órajel frekvenciája is több lehetőség közül 

választható. 

Az alábbi idődiagramon az SPI MASTER működése látható különböző konfigurációs beállításokkal: 
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15.4.3.8. ábra 

SLAVE üzemmódban az adatfogadás az órajel-vezetéken megjelenő impulzusok hatására kezdődik meg. Az 

utolsó bit beérkezésekor, illetve tárolásakor az SSPIF megszakítási kérelem jelzőbit logikai egybe vált. Az órajel 

polaritását és aktív szintjét, hasonlóan a MASTER üzemmódhoz, a CKP, CKE bitekkel állítható be. A SLAVE 

üzemmód alvó állapotban is üzemel, az adat fogadása felébreszti a mikrovezérlőt az alvó állapotból. 

Az alábbi idődiagramon az SPI SLAVE működése látható különböző konfigurációs beállításokkal: 

 

15.4.3.9. ábra 

4.3.1.5. Az SSP modul I2C üzemmódja 

A PIC mikrovezérlő alap SSP (Basic Synchronous Serial Port) modulja I2C üzemmódban összes SLAVE 

funkciót megvalósítja, kivéve az „általános címzés”-t. (Az általános címzés esetében az összes SLAVE 

megcímzésre kerül, és elvileg az összes SLAVE-nek egy nyugtázással válaszolnia kellene.) Azok a 

mikrovezérlők viszont, amik MSSP (Master Synchronous Serial Port) modullal rendelkeznek, már az „általános 

címzésen” felül támogatják az I2C protokoll MASTER funkcióit is. A START és STOP állapotok 

jelentkezésekor mind a BSSP, mind az MSSP modul megszakítási kérelmet generál, ha a kérelme engedélyezett. 

A BSSP modul esetében ezzel lehetőség nyílik I2C MASTER funkciókat szoftveresen létrehozni. Az interruptok 

segítségével a busz foglaltsága is könnyen meghatározható. 

Az SSP modul a 7 és a 10 bites I2C címzést támogatja. A kommunikációhoz az SCL és SDA lábakat használja, 

az órajel az SCL lábon, az adatjel az SDA lábon van. Ez a két láb az SSP modul I2C üzemmódjának 

kiválasztásakor automatikusan konfigurálódik, de előzetesen a kommunikáció lábait bemenetnek kell állítani a 

hozzájuk tartozó TRIS bitekkel. 

Az SSP modul I2C üzemmódban hat regiszterrel működik: 

• SSPCON1 vezérlő regiszter 

• SSPCON2 vezérlő regiszter 

• SSPSTAT státuszregiszter 

• SSPBUF soros adatküldés-, fogadás buffer regisztere 

• SSPSR léptetőregiszter 
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• SSPADD címregiszter (csak az MSSP modul esetében) 

Az SSPCON1 és SSPCON2 regiszterek a szinkron soros kommunikációs modul vezérlését végzik. Az 

SSPSTAT státusregiszter az adatcsere folyamatainak állapotáról nyújt információt. Az SSPBUF regiszter 

hasonlóan az SPI modulhoz az adatcsere tároló regisztere, innen olvasható ki a fogadott adat, illetve a küldeni 

kívánt adatot ide kell másolni. Az SSPSR regiszter a tényleges soros léptetőregiszter, a fogadott adat először ide 

kerül beléptetésre, illetve a küldendő adat innen kerül kiléptetésre. Adatfogadáskor ez kettős tárolást 

eredményez, így az adattorlódások könnyebben elkerülhetőek. Az SSPADD regiszter a SLAVE címet 

tartalmazza. Tízbites címzéskor a SLAVE címzése két lépésben, két byte-tal történik. A cím felső 

tartományának egyezése után az alsó 7 bit egyezésének vizsgálata következik. 

SLAVE üzemmódban az SDA és SCL lábakat bemenetnek kell konfigurálni. Az SSP modul ezután az 

adatirány-biteket automatikusan vezérli, az adatlábat szükség szerint kimenetté állítja, majd az 

adatkommunikáció után bemenetté visszaállítja. 

 

15.4.3.10. ábra 

Az adatátvitel akkor kezdődik meg, ha címegyezés következik be az I2C adatcsomag címbitjei és az SSPADD 

regiszter értéke között. Címegyezés után és érvényes adatfogadás után a modul automatikusan visszaigazolást (

) küld. Adatfogadás után az SSPSR értékét automatikusan az SSPBUF regiszterbe másolja. Az SSP 

modul nem küld visszaigazoló jelet, ha a fogadó buffer megtelt (BF bit 1), túlcsordulás (SSPOV bit 1) 

következett be. 

Az SSP modul engedélyezése és az I2C kommunikációs protokoll beállítása után a modul egy START kondíció 

bekövetkezésére várakozik. A START kondíció bekövetkezése után a soron következő 8 bit a beléptetésre kerül 

az SSPSR regiszterbe. A léptetés az órajel lefutó élére történik. Következő lépésben, az órajel 8. Lefutó élére, az 

SSPADD regiszter értéke összehasonlításra kerül a SSPSR regiszter felső 7 bitjével. Hétbites címzés esetén a 

nyolcadik bit a kommunikáció irányát dönti el, vagyis azt, hogy a SLAVE-et írjuk, vagy olvassuk. A cím 

egyezésekor és, ha nincs túlcsordulás (SSPOV = 0) és a köztes tároló sem telt meg (BF = 0), az SSPSR regiszter 

tartalma átmásolódik az SSPBUF regiszterbe, és megtörténik az automatikus nyugtázás. Az SSPIF megszakítási 

kérelem jelzőbitje a kilencedik órajel lefutó élére logikai magas szintbe vált. 

Tízbites címzés esetében a cím egyezésének vizsgálata kétszintű. A tízbites címet két byte-ban kell detektálni. 

Az első byte tartalmazza a magas helyi értékű biteket, a formátuma kötött: 

 

formátumúnak kell lennie, ahol az A9 és A8 bitek adják a cím két felső bitjét. Amennyiben ez a cím egyezik az 

előzetesen az SSPADD regiszterbe töltött értékkel, a mikrovezérlő az UA bit egybe írásával jelzi, hogy az 

SSPADD regisztert aktualizálni kell, vagyis a felső két bit egyezik, az SSPADD regiszterbe a cím alsó helyi 

értékű bitjeit be kell másolni. Miután szoftveresen bemásoltuk az alsó 8 bitet, a folyamat a 7 bites címzéssel 

megegyezően zajlik le. 

Ha a cím R/W bitje alacsony állapotú, és a cím egyezik, az SSPSTAT regiszter R/W bitje logikai alacsony 

szintű lesz. Az SSPSR regiszterből a cím az SSPBUF regiszterbe átmásolódik, a nyugtázó jelet elküldi a modul. 

Ha a cím fogadásakor probléma lép fel (már van adat az SSPBUF regiszterben, amit még nem olvastunk ki) a 

nyugtázó jel küldése elmarad. Az SSP megszakítási kérelem minden adatbyte átvitelekor generálódik, törléséről 

szoftveresen kell gondoskodni. 
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15.4.3.11. ábra 

Ha a cím R/W bitje magas állapotú, és a cím egyezik, az SSPSTAT regiszter R/W bitje logikai magas szintű 

lesz. A nyugtázó jel küldése az adatfogadáshoz hasonlóan az órajel kilencedik impulzusának lefutó élére 

megtörténik. Az SCL órajel vonalat a modul azonban alacsony értéken tartja. A küldendő adatot ekkor az 

SSPBUF regiszterbe kell tölteni. Az SSPBUF tartalma automatikusan át is másolódik az SSPSR regiszterbe. 

Ezután az órajel vezetékét, az SCL lábat, a CKP bittel újra engedélyezzük, amelyet A MASTER-nek figyelni 

kell. A MASTER észlelve, hogy az órajelvezeték engedélyezésre került, kilépteti az adatot a SSPSR 

regiszterből. Az SSP megszakítási kérelem hasonlóan a fogadáshoz, minden adatbyte átvitelekor a kilencedik 

órajel-impulzus lefutó élére generálódik, törléséről szoftveresen kell gondoskodni. 

 

15.4.3.12. ábra 

Jelen esetben a SLAVE az adatküldő, az  impulzus az adatfogadó MASTER-től az órajel kilencedik 

impulzusának felfutó élére tárolódik. Ha a SDA vezeték magas (negált ), az adatátvitel kész, a SLAVE 

logika alapállapotba áll, az újabb START állapotra várakozik. Ha alacsony, az adatátvitelt meg kell ismételni a 

küldendő adat SSPBUF regiszterbe való visszaírásával. Ezután a CKP bittel ismét engedélyezni kell az órajel-

vezetéket. 

Az „általános címzés” az I2C busz összes SLAVE eszközét címzi meg. Általános híváskor a cím csupa 0-ból áll 

és a R/W bit is 0 értékű. Ez a szabványban rögzített nyolc lefoglalt cím egyike. A szabvány szerint az általános 

hívásra válaszként az összes SLAVE eszköznek egy nyugtázó jelet ( ) kell küldenie. 

Az „általános hívás” General Call Enable (GCEN) bittel engedélyezhető. 

MASTER módban a mikrovezérlő a felelős az órajel-generálásáért, és a START és STOP állapotok 

létrehozásáért. Az adatátvitel a STOP, vagy az ismételt START kondícióval ér véget. 
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I2C MASTER üzemmódban a SCL az órajel kimeneti, az SDA pedig az adat ki-, és bemeneti láb. 

MASTER adatküldőként a soros adatátvitel az SDA lábon lépteti ki az adatbyte-ot. Az első kiküldött byte a 

SLAVE címét tartalmazza (tízbites címzés esetén az első két byte). Ezután a R/W bit következik, amely logikai 

alacsony értékű. Ezt követően kerül sor az adatbyte kiléptetésére. Az összes kiléptetett adatbyte után egy 

nyugtázó ( ) bitet küld a SLAVE. 

MASTER-ként adat fogadáskor a cím után az R/W bit logikai 1 értékű. A soros adat az SDA lábon érkezik a 

MASTER felé. Az órajelet ebben az esetben is a MASTER szolgáltatja. 

Az órajel forrása egy belső Baud Rate Generátor, ez a modul állítja elő a kommunikációhoz szükséges 100,vagy 

400 kHz-es, illetve az 1MHz-es órajelet. 

 

15.4.3.13. ábra 

MASTER módban a START és STOP kondíciók ütemezése, és az ütközésdetektálás hardveresen támogatott. 

4.4. Aszinkron soros kommunikáció RS-232 

Széles körben elterjedt adatkommunikációs megoldás az RS232 (Recommended Standard 232) aszinkron soros 

átvitel. A szabványt az EIA (Electronic Industries Association) vezette be és többször átdolgozta, illetve 

kiegészítette, ma az RS232C az érvényes változat. A CCITT által nemzetközi szabványként is elfogadásra került 

(V.24). A szabvány kezdetben a modemes kommunikációban terjedt el számítógép-modem közti pont-pont 

kapcsolatként. Később, személyi számítógépekben található soros periféria szabványos illesztő felületté vált, 

ezért a soros vonalat széles körben kezdték különböző perifériális eszközök illesztésére felhasználni. Ipari 

alkalmazásokban jelenleg is széles körben elterjedt. 

A legegyszerűbb esetben egy adó és egy vevő valamint egy referencia (GND) jelvezeték, azaz három vezeték 

szükséges a kétirányú RS232C kapcsolat kialakításához. A szabványos kommunikációban további jelek átvitelét 

is előírják. Az RS232C szabványt alkalmazó kommunikációs protokollban a bitek átvitelének időtartama nem 

lehet tetszőleges, értékét egy szabványos sorból kell kiválasztani. A bitidő reciproka a jelátvitel órajel-

frekvenciája, az ún. Baud Rate, mértékegysége a [bit/s]. A Baud Rate 150 bit/s értéktől több, mint 1 Mbit/s 

értékig széles körben változhat. Csavart érpár segítségével 15m távolságot lehet az RS232C eszközökkel 

áthidalni, és a legnagyobb adatsebesség 20 Kbit/s. A gyakorlatban azonban jóval nagyobb sebességgel is 

használják, mint pl. a PIC mikrovezérlőkben is, ahol az 1250 kbit/s jelátviteli sebesség sem ritka. Ezzel a 

sebességgel természetesen az áthidalható távolság lényegesen lecsökken. 

A szabvány szerint a -3V-nál alacsonyabb feszültség a vonalon a logikai 1-et (MARK), míg a +3V-nál 

magasabb feszültség logikai 0 -át (SPACE) jelent. A kommunikációban leggyakrabban alkalmazott 

feszültségszint ± 12V (pl. a számítógépek soros vonalánál). 

 

15.4.4.1. ábra 

Adásszünetben az adatvezeték logikai 1 (MARK) szintű, az adatátvitel a Start bittel, egy logikai 0-val (SPACE) 

kezdődik. A Start bit lefutó éle után kezdődik a bitek átvitele. A jelátvitelnél, mivel nincs külön órajel vezeték, 

alapvető fontosságú, hogy a bitidő azonos legyen. A vevő minden bitidő közepén (de lehet többször is) mintát 

vesz a jelvezeték logikai szintjéből és minden bitidő pillanatban a jelszint logikai megfelelőjét belépteti a 

léptetőregiszterébe. Az adatot a jelátviteli hibák kiszűrése céljából paritásbit követheti. A paritásbit lehet páros, 

vagy páratlan, használatával biztosítható, hogy az adat bitjeiből és a paritásbitből álló kilenc bit mindig páros, 

vagy páratlan számú logikai 1-et tartalmazzon. A paritásbitet az adatátvitelt záró Stop bit (logikai 1 szint) 

követi. A Stop bit egy garantált logikai 1 szint az adás után, aminek időtartama bitidőkben kifejezve választható 

1, 1.5, vagy 2 bit(idő) közül. A hosszabb Stop állapot – a több Stop bit használata – lassabb fogadó 

áramköröknél hasznos, ahol a fogadott adat lementésére hosszabb idő szükséges. 

4.5. A PICmicroTM x14 architektúra USART modulja 
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Az univerzális szinkron, aszinkron modul (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter – 

USART) az SSP modulon kívül egy második soros jelátviteli modul. Az USART modult gyakran SCI (Serial 

Communication Interface) modulnak is nevezik. A modul használható full-duplex aszinkron és half-duplex 

szinkron soros üzemmódban. Szinkron soros üzemmódban lehet MASTER és SLAVE is. 

Az USART modul működését a TXSTA és RCSTA regiszterek vezérlik. 

4.5.1. A TXSTA regiszter bitjeinek értelmezése 

 

15.4.5.1. ábra 

7. bit: CSRC: órajelforrás választó bit 

Aszinkron üzemmódban 

Nem értelmezett 

Szinkron üzemmódban 

1 = MASTER üzemmód, az órajelet a belső BRG modul állítja elő 

0 = SLAVE üzemmód, az órajel külső forrásból származik 

6. bit: TX9: 9 bites küldés engedélyezése 

1 = az adatküldés 9 bites 

0 = az adatküldés 8 bites 

5. bit: TXEN: Adatküldés engedélyezése 

1 = Az adatküldés engedélyezett 

0 = Az adatküldés le van tiltva 

4. bit: SYNC: USART üzemmódválasztó bit 

1 = Szinkron üzemmód 

0 = Aszinkron üzemmód 

3. bit: Nincs használatban, olvasáskor 0-t eredményez 

2. bit: BRGH: A Baud Rate Generátor sebességi tartományának kiválasztása 

1 = Magas sebesség 

0 = Alacsony sebesség 

1. bit: TRMT: Adatküldés léptetőregiszterének (Transmit Shift Register – TSR) állapotjelző bitje 

1 = a TSR üres 

0 = A TSR tele 

0. bit: TX9D: 9 bites adatküldés esetében a kilencedik bit, vagy paritásbit is lehet 
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4.5.2. A RCSTA regiszter bitjeinek értelmezése 

 

15.4.5.2. ábra 

7. bit: SPEN: Soros port engedélyező bit 

1 = A soros port engedélyezett (az RX/DT és TX/CK lábakat a soros porthoz rendeli) 

0 = A soros port le van tiltva 

6. bit: RX9: 9 bites adatfogadás engedélyező bit 

1 = Az adatfogadás 9 bites 

0 = az adatfogadás 8 bites 

5. bit: SREN: engedélyezi az egyszeri fogadást 

Aszinkron üzemmódban 

Nem értelmezett 

Szinkron MASTER üzemmódban 

1 = beállítja az egyszeri adatfogadást 

0 = kikapcsolja az egyszeri adatfogadást 

Az adatfogadás után törlődik 

Szinkron SLAVE üzemmódban 

Nem használt 

4. bit: CREN: folyamatos adatfogadás engedélyező bit 

Aszinkron üzemmódban 

1 = engedélyezi a folyamatos adatfogadást 

0 = nem engedélyezi a folyamatos adatfogadást 

Szinkron üzemmódban 

1 = engedélyezi a folyamatos adatfogadást a CREN bit törléséig (a CREN felülírja az SREN bitet) 

0 = nem engedélyezi a folyamatos adatfogadást 

3. bit: Nincs használatban, olvasáskor 0-t eredményez 

2. bit: FERR: Kerethiba jelzőbit 

1 = kerethiba történt (az RCREG olvasásával és egy következő, érvényes adat fogadásával lehet frissíteni) 

0 = nincs kerethiba 

1. bit: OERR: Túlfutás jelző bit 
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1 = túlfutási hiba történt (a CREN törlésével törölhető) 

0 = nincs túlfutás 

0. bit: RX9D: a 9. Fogadott adatbit, vagy a paritásbit. 

4.5.3. A Baud Rate Generátor – BRG 

A Baud Rate Generátor az USART modul órajelét biztosítja aszinkron és szinkron MASTER üzemmódban. A 

BRG az USART modulhoz dedikált, csak az USART modul használhatja. A BRG egy 8-bites szabadonfutó 

időzítő, a periódusidejét az SPBRG regiszter tartalma vezérli. Az SPBRG regiszternek a rendszer órajeléből és a 

kívánt jelátviteli sebességből kapott értéket kell tartalmaznia. Aszinkron üzemmódban a BRGH bit szintén 

befolyásolja az adatátviteli sebességet, a baud rate-t. A jelátviteli sebesség a rendszer órajeléből van 

származtatva, az SPBRG regiszterbe írandó érték számolásához a mikrovezérlő adatlapja ad útmutatást. 

4.5.4. Az USART modul aszinkron üzemmódja 

Ebben az üzemmódban az USART modul a szabványos nullára nem visszatérő („Non-Return-to-Zero” – NRZ) 

formátumon alapul, a kommunikációt egy START bit kezdi, amit a 8, vagy 9-bites adat követi, majd egy (,vagy 

több) STOP bit zárja. Az USART modul az adatátvitelt a legkisebb helyi értékű bittel (LSB) kezdi. Az USART 

adója és vevője egymástól függetlenül működik, azonban közös beállításokat használnak. A paritásbit 

hardveresen nem, csak szoftveresen támogatott. A BRG az adatátvitelhez szükséges órajel alapját a BRGH bit 

állapota szerint a rendszer órajel-frekvenciájának 16-od, vagy 64-ed részéből és az SPBRG periódus regiszterből 

származtatja. Az aszinkron üzemmód, mivel a BRG a rendszer órajelének leosztásával működik, alvó állapotban 

nem működik! 

Az aszinkron adatküldés központi szerepet játszó egysége az adatküldési léptetőregiszter (Transmit Shift 

Register – TSR). A TSR regiszter a kiléptetendő adatot az írható/olvasható TXREG regisztertől kapja. A 

szoftverből a TXREG regiszterbe tudunk adatot írni, a TSR közvetlenül nem elérhető. Az adat átmásolására a 

TXREG-ből a TSR-be csak az előzőleg elküldött adat STOP bitjének kiléptetése után kerül sor. Amint a 

TXREG-ből a TSR-be megtörtént az adat átmásolása, a TXREG kiürül és a TXIF megszakítás jelzőbit logikai 

egybe vált, és, ha a megszakítás a TXIE engedélyező bittel engedélyezett, megszakítást generál. A TXIF bit 

szoftveresen nem törölhető, alapállapotba csak egy új adat TXREG regiszterbe betöltésével lehet. A TXIF bit a 

TXREG regiszter állapotát mutatja, a TRMT bit pedig a TSR regiszter állapotát. A TRMT bit csak olvasható és 

értéke logikai 1 értéket vesz fel, ha a TSR regiszter üres. A TSR regiszterhez nincs megszakítási logika rendelve 

a TRMT bitet csak szoftveres pollingozással lehet figyelni. 

Az adatküldés a TXEN bittel engedélyezhető. Adatküldés közben a TXEN bitet logikai 0-ba írva az adatküldés 

azonnal befejeződik és az adatküldő áramkör alapállapotba áll. Az adatátvitel nem indul meg, amíg nincs 

elküldendő adat a TXREG-ben. Az adatátvitel kezdeményezhető a TXEN bit engedélyezésével, majd ezután a 

TXREG írásával, de fordítva is, a TXREG írásával, majd a TXEN engedélyezésével. 
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15.4.5.3. ábra 

Aszinkron adatfogadás esetében a központi szerepet az adatfogadó léptetőregiszter (Receive Shift Register – 

RSR) tölti be. A modul a START bit észlelése után bitenként az RSR regiszterbe lépteti a fogadott adatokat, 

majd a STOP bit észlelése után az RSR értékét az RCREG-be másolja. Az adatfogadás végeztével az RCIF 

megszakítási kérelem jelzőbitet logikai egyben állítja. Az RCIF bit csak olvasható, szoftveresen nem törölhető. 

Alapállapotba az RCREG regiszter olvasása állítja. Az RCREG regiszter duplán bufferelt regiszter. Ha ez a 

duplán bufferelt regiszter nincs kellő időben kiolvasva és az RCREG regiszter mindkét byte-ja még az RCREG-

ben található abban az időpillanatban, amikor a harmadik fogadott byte STOP bitje kerül az RSR regiszterbe, 

túlfutási hiba (Overrun Error – OERR) keletkezik. Az RSR regiszter tartalma ekkor elvész, az RCREG-ből 

viszont a két adat még kétszeri olvasással kiolvasható. Az OERR bit törléséről szoftveresen kell gondoskodni a 

CREN tiltásával, majd újraengedélyezésével. Az OERR bit törléséig az adatfogadás nem működik. Kerethiba 

jelentkezik abban az esetben, ha a STOP bit helyén logikai 0 olvasható. Az FERR és a 9. adatbit/paritásbit a 

fogadott adathoz hasonlóan duplán bufferelt. Az RCREG olvasása aktualizálja az FERR bitet és a 9. 

adatbitet/paritásbitet. 

 

15.4.5.4. ábra 

A jobb hibatűrés érdekében adatfogadáskor az adat mintavételezése nem egyszer, hanem háromszor történik 

meg egy órajelciklus alatt. 

4.5.5. Az USART modul szinkron üzemmódja 

Szinkron üzemmódban a modul egyszerre csak egy irányban, half-duplex módon működik, adatküldés és 

adatfogadás nem történhet egy időben. A szinkron üzemmód a SYNC bittel és az SPEN bittel állítható be. 

Szinkron üzemmódban a TX/CK láb az órajel-vezeték, az RX/DT láb pedig az adatjel-vezeték lesz. 

Az USART modul szinkron üzemmódja napról napra veszít népszerűségéből a half-duplex jelátvitele miatt, 

ezért a modernebb, magasabb teljesítményű (pl. a 16 bites PIC24 mikrovezérlőkben) már nem is kerül 

kialakításra, a modul csak aszinkron soros modulként (Universal Asynchronous Serial Receiver Transmitter – 

UART) működik. Emiatt a modul szinkron működése nem kerül további részletezésre. 

4.6. RS-422, RS-485 aszinkron soros jelátvitel 

Az RS-232 szabványon kívül érdemes megemlíteni az RS-422 és RS-485 szabványokat. 

Az RS-422 szabvány 1978-ban került bevezetésre, legutolsó változata 1994-ben jelent meg (TIA/EIA-422-B). 
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A jelinformációt az összekötő vezeték-pár közötti feszültségkülönbség hordozza, és a vevők bementén lévő 

differenciálerősítő fogadja ezeket a jeleket. A jelátvitelben nincs közös földpont. Mivel a külső villamos zajok 

mindkét vezetékre rászuperponálódnak, ezért a differenciálbemenet különbségképzésénél ezek hatása 

kölcsönösen kioltja egymást a bemeneti fokozat közös módusú elnyomása (Common Mode Rejection Ratio – 

CMRR) függvényében. Ennek eredményeképpen az RS-422 egy legfeljebb 60 méter hosszú kábelen 2 Mbit/s-os 

átviteli sebességet engedélyez, sőt rövidebb távolságokra még ennél is magasabbat. Ez a szabvány alapvetően 

pont-pont kapcsolat, de már egy adó mellett több vevőt is engedélyez a vonalon. Az átvitel ekkor viszont csak 

egy irányban történhet (szimplex). 

Az RS-422 adó kimeneti jelként +/-7V feszültséget állít elő mindegyik kimenetén. A vevő egység +/-200 mV 

jelet még érvényes jelként ismer el és fogadja azt. A meghajtó mindig engedélyezett. 

Az egyre intelligensebb eszközök a kétirányú adatkommunikációjának kielégítésére, az EIA 1983-ban 

megjelentetett egy újabb szabványt, az RS-485-öt. A szabvány hasonlít az RS-422-höz, szimmetrikus jelátvitelt 

használ, de a már több adó és több vevő is lehet a vonalon. Az RS-485 hálózat lehet kétvezetékes illetve 

négyvezetékes. Két vezetéken fél-duplex, illetve négy vezetéken teljes-duplex összeköttetés valósítható meg. A 

buszra 32 eszköz csatlakozhat (adó vagy vevő). A maximum kábelhossz 1200m. A kommunikáció az RS-422 

pont-pont kapcsolatával szemben multidrop (üzenetszórásos) rendszerű, és az RS-485 rendszernél létezik egy az 

adáson és vételen kívüli harmadik, nagyimpedanciás állapot is. Az RS-485 rendszer tipikusan 

MASTER/SLAVE kapcsolatban használatos. Annak elkerülésére, hogy több adó kezdjen egy időben a buszon 

adni, a MASTER-nek kell az adási jogot biztosítania. Mindig csak egy adó lehet aktív állapotban, minden más 

adónak magas impedanciájú állapottal kell a buszra csatlakozni. A Master a Slave-eket címzéssel szólítja meg. 
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16. fejezet - Mikrovezérlők 
programozási nyelvei 

1. Az assembly programozás alapgondolata 

A processzortól általunk elvárt feladatokat programokba foglaljuk, legyen a processzor egy számítógép 

processzora, vagy egy mikrovezérlő. Az első számítógépek programozása a számításokat végző elemek 

huzalozásával történt, programváltáskor a huzalozást változtatták. Ezután már a processzorok utasításaihoz 

rendelt bináris számok bevitelével (gépi kóddal) lehetett programozni. Ezeket a számokat eleinte bináris majd 

később már hexadecimális számrendszerben ábrázolták, illetve ábrázolják. 

A programok megírásánál többféle programnyelvet használhatunk, ezek a programnyelvek lehetnek az emberi 

kommunikációhoz hasonló szövegesebb, vagy inkább a gépi kódú logikához hasonlóak. Az előzőt magas, míg a 

gépi kódhoz hasonló programnyelveket az alacsony szintű programnyelvekhez soroljuk. 

A különböző szintű programozási nyelvek szolgáltatásait tekintve látható, hogy az alacsony szinttől a magasabb 

szint felé haladva a programok egyre közérthetőbbek, jobban strukturáltabbak, a programok megírása során 

sokkal könnyebben hajthatunk végre komplex feladatokat. Ez a magas szintű programnyelvek általános 

programozói feladatokhoz kifejlesztett utasításainak, függvényeinek köszönhető. Felmerül a kérdés, hogy akkor 

miért is használjuk mégis az assembly programnyelvet. Több indok is létezik, az első, hogy a magas szintű 

programnyelveket is meg kell írni valamiben. Egy másik indok az általánosabb feladatokat ellátó programok 

esetében pedig gyakran a hatékonyság növelése. A magas szintű programnyelveken megírt programok általános 

felhasználásra lettek megírva, gyakran a mi feladatunk szempontjából hasztalan funkciókkal. Ezek 

vonatkozhatnak általánosított hardver elemekre, szoftverkörnyezetre stb. Ha mi magunk egy adott környezetre 

írunk egy programot, számos vizsgálatot kihagyhatunk, aminek hatására a programunk gyorsabb lesz és 

kevesebb helyet fog foglalni a memóriában. Példának tekintsünk egy egyszerű programrészletet, amikor a 

programunk rajzol egy pontot a képernyő közepére, ahhoz, hogy tudja, mik a képernyő közepének koordinátái, 

először beolvassa annak a felbontását. Ez a programrészlet sokkal rövidebb, ha a felbontásunk fix, egyféle 

képernyőt használunk, és mi magunk beírjuk a koordinátákat. Cserébe viszont a programot nem lehet 

rugalmasan használni más hardver-, szoftverkörnyezetben. Mikrovezérlők programozásánál nagy 

általánosságban ez nem is szokott cél lenni, a mikrovezérlő programját leggyakrabban adott hardverre írjuk. 

Az assembly programozási nyelv egy általános célú, alacsony szintű, gépközeli programozási nyelv. Az 

assembly nyelv nagyfokú hasonlatossága ellenére sem keverendő össze a gépi kóddal, az assembly egy 

programozási nyelv, míg a gépi kód egy tárgykód. Az assembly nyelven írt program a processzor 

utasításkészletéből választott végrehajtható utasításaiból áll, a sorok általában egy gépi kódú utasításnak felelnek 

meg. A gépi kód viszont az a bináris gépi szavakból álló tárgykód, ami a processzorok utasításmemóriájába 

letölthető. A gépi kódot a programozási nyelvek fordító programjai végeredményként kapjuk. 

Az assembly programnyelv főbb jellemzői: 

• nagyon egyszerű, elemi műveletek 

• típustalanság 

• rögzített utasításkészlet 

• világos, egyszerű szintaxis 

• kevés vezérlési szerkezet 

• nagyon kevés adattípus; ha több is van, akkor általában egymásból származtathatók 

Az assembly nyelvben az adott processzor utasításai használhatóak, emiatt a nyelv utasításai processzorról 

processzorra változnak, de a gyártók által megadott assembly nyelvű szintaxis általában hasonló irányelvekre 

épül. A nyelvben általában nincsenek programkonstrukciók, típusok, osztályok stb., viszont lehetnek benne 

makrók, fordító direktívák stb., amik a programírást megkönnyítik. 
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Az assembly program utasításokból, direktívákból és pszeudoutasításokból állnak. Az utasítások a processzor 

utasításkészletének elemei. Az utasítást a rá jellemző cselekvés néhány betűs rövidítéseivel, az úgynevezett 

mnemonikokkal helyettesítjük a forráskódban. A direktívákkal a program memóriában történő elhelyezése, 

felépítése, belépési pontjának meghatározása, a változók deklarálása stb. vezérelhető. A pszeudoutasítások a 

fordítás/kódgenerálás vezérlése használt ál-utasítások, amelyek a lefordított programlistában nem jelennek meg, 

csak a lista generálását befolyásolják. 

2. A C nyelvű programozása alapgondolatai 

A C programozási nyelvet az AT&T keretein belül 1969 és 1973 között fejlesztették ki. A legnagyobb 

fejlesztési eredmények Dennis Ritchie-nek és Ken Thomsonnak – a B nyelv kifejlesztőjének – köszönhetőek. A 

C nyelvet UNIX operációs rendszerekhez fejlesztették ki, azonban, mivel a C nyelv nem kötődik egyetlen 

operációs rendszerhez vagy számítógéphez sem, használhatóságából kifolyólag ma már jóformán minden 

operációs rendszerre megtalálható a megfelelő C fordító. A C programozási nyelv felhasználói és 

rendszerprogramozáshoz egyaránt használható. 

A C nyelvet az 1980-as években az IBM PC számítógépekre is átültették, így a C nyelv népszerűsége 

ugrásszerűen emelkedni kezdett és kezdte felváltani a BASIC nyelvet. Ebben az időben a Bell Labs munkatársai 

– Bjarne Stroustrup és társai – elkezdték kibővíteni a C nyelvet objektum-orientált nyelvi elemekkel. Ez a nyelv 

a C++ nevet kapta, manapság a legelterjedtebb programozási nyelv a Microsoft Windows operációs 

rendszereken. A C a UNIX és a mikrovezérlők világában viszont megőrizte népszerűségét. 

Éveken keresztül A C programozási nyelv első kiadásában szereplő referencia-kézikönyv volt a C nyelv 

definíciója. 1983-ban az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) létrehozott egy bizottságot a C nyelv 

modern, átfogó definiálására. 1989-re elkészült a C nyelv szabványosítása (egy évvel az első C++ ANSI 

szabvány után!) és jóváhagyták, mint: ANSI X3.159–1989 „A C programozási nyelv”. A nyelvnek ezt a 

verzióját nevezik ANSI C-nek. 1990-ben az ANSI C szabványt (néhány apróbb módosítással) átvette a 

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (angolul: International Organization for Standardization, röviden ISO) 

mint ISO/EC 9899:1990. 

Az ANSI C szabványosítás egyik célja az volt, hogy a Kernighan–Ritchie-féle C-ből és a különböző, nem 

hivatalos bővítésekből egy egységeset alakítson ki. A szabványosított C fordító az eredeti referencia-

kézikönyvön alapszik, azonban számos új megoldás is helyet kapott, mint például függvény prototípus (a C++ 

nyelvből) valamint egy fejlettebb előfordító (preprocessor). Az ún. szabványos fejlécek (headerek) gyűjteménye 

lehetővé teszi a függvény- és adattípus-deklarációk egységes kezelését. Ezt a könyvtárat használó programok 

kompatibilis módon fognak együttműködni a befogadó rendszerrel. Az ANSI C-t szinte minden manapság 

használt fordító támogatja. 

A legtöbb C kód, mely manapság íródott, az ANSI C-n alapul. Vannak azonban programok, melyek csak adott 

platformon vagy adott fordítóval fordíthatók le, az általuk használt nem szabvány függvénygyűjtemények miatt. 

Mivel a C nyelvben alkalmazott adattípusok és vezérlési szerkezetek alkalmazását a legtöbb számítógép 

közvetlenül támogatja, az önmagában zárt programok formájában megvalósított futtatási könyvtár kicsi. A 

standard könyvtár függvényeit csak explicit módon hívjuk, így minden további nélkül elhagyhatók, ha nincs 

szükség rájuk. A függvények többsége C nyelven íródott és – az operációs rendszerhez tartozó részek 

kivételével – más gépre is átvihető. 

A C nyelv sokféle számítógép adottságaihoz illeszkedik, mégis bármilyen konkrét számítógép felépítésétől 

független, ezért viszonylag kis fáradsággal írhatunk hordozható, azaz változtatás nélkül különféle 

számítógépeken futtatható, C programokat. A szabvány a hordozhatóságot explicit módon megköveteli, és azon 

számítógép jellemzésére, amelyen a program futtatható egy paraméterhalmazt ír elő. 

A C nyelv nem erősen típusos nyelv, de a fejlődése során a típusellenőrzés erősödött. A C eredeti definíciója, 

eléggé el nem ítélhető módon, megengedte a mutatók és az egész típusú adatok keverését. Ezt a hiányosságot 

már régen kiküszöbölték, és a szabvány már megköveteli a megfelelő deklarációt és az explicit típuskonverziót, 

amit a jó fordítóprogramok ki is kényszerítenek. A C nyelv alap adattípusai a karakterek, valamint a különböző 

méretű egész és lebegőpontos számok. Ezekhez járul a származtatott adattípusok hierarchiája, amelyekbe a 

mutatók, tömbök, struktúrák és unionok tartoznak. A kifejezések operátorokból és operandusokból állnak, és 

bármely kifejezés – beleértve az értékadást vagy a függvényhívást is – lehet önálló utasítás. A mutatókkal 

végzett műveletekhez a nyelv egy géptől független címaritmetikát használ. A fordítóprogramok a legtöbb 

típusillesztési hibára figyelmeztetnek és inkompatíbilis adatok között nincs automatikus típuskonverzió. 
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Bárhogyan is nézzük, a C megtartotta az alapfilozófiáját, miszerint a programozónak csak tudnia kell, hogy mit 

csinál, és a C nyelv csak azt igényli, hogy a szándékát egyértelműen fogalmazza meg. 

A C nyelv tartalmazza a strukturált programozáshoz szükséges vezérlési szerkezeteket: az összetartozó 

utasításokat egyetlen csoportba foglaló utasítás-zárójelet, a döntési szerkezetet (if-else), a lehetséges esetek 

egyikének kiválasztását (switch), az elöltesztelt ciklust (while, for) és a hátultesztelt ciklust (do), valamint a 

ciklusból való feltétel nélküli kilépést (break). 

A függvények értéke visszatéréskor az alap adattípusok egyike, ill. struktúra, union vagy mutató lehet. Bármely 

függvény rekurzívan hívható és lokális változói általában „automatikusak”, vagyis a függvény minden hívásakor 

újra generálódnak. A függvénydefiníciók nem ágyazhatók egymásba, de a változók blokkstruktúrában is 

definiálhatók. Egy C program függvényei önálló forrásállományban is elhelyezhetők és külön is fordíthatók. A 

függvények változói belső (internal), külső, de csak egyetlen forrásállományban ismert (external) vagy a teljes 

programban ismert (globális) típusúak lehetnek. 

A C nyelvű programok fordításához egy előfeldolgozó menet is kapcsolódik, ami lehetővé teszi a program 

szövegében a makrohelyettesítést (más forrásállományokat is beleértve), valamint a feltételes fordítást. 

A C viszonylag alacsony szintű nyelv. Ezt a kijelentést nem pejoratív értelemben használjuk, hanem egyszerűen 

csak azt akarjuk kifejezni vele, hogy a C nyelv – a legtöbb számítógéphez hasonlóan – karakterekkel, számokkal 

és címekkel dolgozik. Ezek az alapobjektumok az adott számítógépen értelmezett aritmetikai és logikai 

műveletekkel kombinálhatók és mozgathatók. 

A C nyelv nem tartalmaz műveleteket az összetett objektumok (karakterláncok, halmazok, listák, tömbök) 

közvetlen kezelésére, vagyis hiányzanak a teljes tömb vagy karakterlánc manipulálására alkalmas műveletek, 

bár a struktúrák egy egységenkénti másolása megengedett. A nyelvben csak a statikus és a függvények lokális 

változóihoz használt verem típusú tárfoglalási lehetőség létezik, és nincs a más nyelvekben megszokott heap 

vagy garbage collection (a felszabaduló tárterületeket összegyűjtő és hasznosító mechanizmus) típusú dinamikus 

tárkezelés. Bár ezeknek a lehetőségeknek a hiánya komoly hiányosságnak tűnhet („Két karakterlánc 

összehasonlításához egy függvény szükséges?”), a nyelv szigorú korlátozása valójában előnyös. Mivel a C 

viszonylag „kis” nyelv, ezért tömören leírható és gyorsan megtanulható. A programozótól elvárható, hogy 

ismerje és értse, valamint szabályosan használja a teljes nyelvet. 

Végül pedig a C nyelvben nincs adatbeviteli és adatkiviteli lehetőség, azaz nincs READ vagy WRITE utasítás, 

valamint nincsenek beépített állományelérési módszerek sem. Mindezeket a magasabb szintű tevékenységeket 

explicit függvényhívásokkal kell megvalósítani. A legtöbb C fordító csomag szerencsére már tartalmazza az 

ilyen célokra alkalmazható függvények gyűjteményét, az ún. standard könyvtárat. 

A fenti előnyök miatt a C nyelv alkalmazása széles körben elterjedt a mikrovezérlők körében. Általánosságban 

elmondható, hogy ma már minden mikrovezérlőhöz található C fordító, sőt, a nagyobb teljesítményű 

mikrovezérlőkhöz már C++ fordító is(MPLAB XC32++)! 

3. Forráskód lefordítása gépi kódra 

Az assembly, C, vagy más nyelven megírt forráskódból futtatható kódot a forráskód lefordításával (compile) és 

összeszerkesztésével (link) kapunk. A forráskód elkészítésére szinte minden rendszer biztosít egy 

szövegszerkesztőt (editor), amely a begépelt szöveget egy állományba menti. A forráskód elkészítése után a 

következő lépés a forráskód gépi kódra fordítása. A forráskód alapján azt a gépi kódú programot, amely az adott 

processzor által ismert utasításokat tartalmazza a fordító program (compiler) készíti el. A fordító egy tárgykódú 

(object) modult készít, amelyben az ugrások, változók abszolút címei helyére még a modul belépési pontjához 

viszonyított relatív címet helyettesít, mintha a program a 0. memóriacímtől kezdődne. Az abszolút címek már 

csak azért sem szerepelhetnek a tárgykódban, mivel egy program rendszerint több, külön fordított modulból 

áll(hat) és ezek a különálló modulok is tartalmaznak memóriahivatkozásokat, ugrásokat stb. el kell helyezni őket 

a programmemóriában (esetleg speciális memóriacímre). A forráskód fordítása után a szerkesztés a következő 

folyamat. A szerkesztő (linker) feladata a tárgykódú modulok címeinek összehangolása, a kereszthivatkozások 

feloldása, a futtatható, mikrovezérlőbe letölthető program előállítása. 

A programkészítés fent vázolt menetét a korszerű integrált fejlesztőrendszerek észrevehetetlenné teszik. 

3.1. Az Intel HEX formátum 
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Mikrovezérlők esetében a megírt és lefordított program eredménye egy, a mikrovezérlőbe letölthető fájl lesz. Ez 

a fájl gyakorlatilag a mikrovezérlő programmemóriájába írandó bájtokat tartalmazza. Ennek a fájlnak a 

formátuma gyártófüggő, nem szabványosított. Egy igen elterjedt formátum a kezdetben az Intel által használt 

ún. Intel HEX formátum. Ez a formátum az 1970-es évektől fogva használatos az EPROM-ok, mikrovezérlők 

programozására. A formátumnak három típusa van: a 8, 16 és a 32 bites. Ezek a bájtok sorrendjében térnek el 

egymástól. 

Az adatsorok felépítése 

Minden adatsor hat mezőből áll: 

 

16.3.1.1. ábra 

A 4. adatmező rekordtípusai: 
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16.3.1.2. ábra 

A Microchip PIC mikrovezérlőiben a 8 és a 32 bites változatot használják. 

Az alábbi példán egy három soros program lefordított kódját mutatja be. A programrészlet: 

ORG 0 

MAIN 

MOVLW 0x00 

MOVWF 0x06 

GOTO MAIN 

END 

Az ORG 0 csak fordító direktíva, azt mondja meg a fordítónak, hogy az ezt követő parancs kerüljön az ORG 

direktíva után megjelölt programmemória címre. Jelen esetben a 0. címre, így a MAIN címke is a 0. 

programmemória címre fog utalni. Ezután a programmemória címzése lineárisan növekszik. Az ezt követő 

parancsok 14 bites megfelelői a parancsok leírásai alapján (7. fejezet): 

MOVLW 0x00  11 0000 0000 0000 = 0x3000 

MOVWF 0x06  00 0000 1000 1010 = 0x0086 

GOTO MAIN  10 1000 0000 0000 = 0x2800 

Az END szintén fordító direktíva, nem fog bekerülni a lefordított kódba. A fordító által létrehozott HEX fájl 

tartalma: 

:02 0000 04 0000 FA 

:06 0000 00 003086000028 1C 

:00 0000 01 FF 

Látható, hogy minden sor a „:” Start rekorddal kezdődik. Az első sor két adatbájtot tartalmaz, a rekordtípus 

szerint kiterjesztett lineáris címzést használunk. Az itt megadott adatbájt a programmemória cím felső 16 bitjét 

határozza meg (mivel összesen három sort tartalmaz a programmemória, ez az érték értelemszerűen 0x0000). 

Példánkban a második sor tartalmazza a programmemóriába írandó három lefordított parancsot LSB, MSB 

sorrendben. Ez összesen hat bájt. A harmadik sor pedig a fájl végét jelző rekord. 

Programozáskor a programozó ennek a fájlnak a tartalmát tölti le a mikrovezérlőbe soros kommunikáció 

segítségével. 
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