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Ćwiczenie 3 – zajęcia zdalne 

Układy czasowo-licznikowe. Przerwania i obsługa przerwań. 
 
1. Cel ćwiczenia 

 

Podstawy programowania mikrokontrolera PIC18F8722 w języku C. Konfiguracja i 

wykorzystanie układów czasowo-licznikowych. Wykorzystanie i obsługa przerwań. 

 

2. Wymagania 

 

Realizacja ćwiczenia wymaga podstawowej znajomości mikrokontrolera PIC18F8722 i 

języka C oraz dostępu do Internetu. 

Ponadto przed rozpoczęciem realizacji ćwiczenia należy zapoznać się ogólnie z 

następującymi dokumentami, będącymi literaturą uzupełniającą do przedmiotu, dostępnymi 

na stronie laboratorium: 

[1] MPLAB® IDE User’s Guide, Microchip Technology Inc., 2015 

[2] PIC18F8722 Family Data Sheet, Microchip Technology Inc., 2008 

[3] PICDEM Users Guide, Microchip Technology Inc., 2015 

[4] C Compiler Reference Manual, CCS, 2015 

[5] Hardware details - PIC18 Explorer Demonstration Board User’s Guide 

[6] Schemat PICDEM, Microchip Technology Inc., 2015 

Na stronie http://elektronika.iee.put.poznan.pl/files.html w sekcji „Architektura i 

programowanie mikrokontrolerów PIC” znajdują się ponadto inne pliki, które mogą okazać 

się pomocne w zrozumieniu funkcjonowania układów i treści omawianych na zajęciach, np. 

oryginalny plik help’a. Realizacja zagadnień laboratoryjnych będzie zawsze opierała się na 

pracy z tymi notami, a dokładniej z ich wybranymi fragmentami. 

  

3. Programowanie układów czasowo-licznikowych oraz obsługa przerwań 

 

3.1. Wprowadzenie 

 

Rodzina mikroprocesorów PIC18F8722 posiada kilka źródeł przerwań. Istnieje dziesięć 

rejestrów, które używane są do obsługi przerwań, są to:  

– RCON,  

– INTCON, INTCON2, INTCON3, 

– PIR1, PIR2, PIR3, 

– PIE1, PIE2, PIE3, 

– IPR1, IPR2, IPR3. 

 

Ogólnie, źródła przerwań posiadają 3 bity służące do ich obsługi: 

– bit do określający czy wystąpiło przerwanie (Flag bit), 

– bit zezwalający na przerwanie od danego źródła (Enable bit), 

– bit priorytetu przerwania (wysoki lub niski) (Priority bit). 

 

Do obsługi przerwań niezbędne jest zdefiniowanie dyrektywy np. dla układu Timer 0, która to 

dyrektywa określa funkcję po niej następującą, jako funkcję obsługi przerwania np.: 

 
#int_timer0 

http://elektronika.iee.put.poznan.pl/TM_IIst.html
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/download/Pic/MPLAB_User_Guide.pdf
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/download/Pic/PIC18F8722_Family.pdf
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/download/Pic/PICDEM_Users_Guide.pdf
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/download/Pic/C_Reference_Manual_July_2015.pdf
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/download/Pic/Schematic.pdf
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/download/Pic/Schematic.pdf
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/files.html
http://elektronika.iee.put.poznan.pl/Download/Pic/Ccsc.chm
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void INT_FUN_FROM_T0() 

{…} 

 

Mikroprocesory rodziny PIC18F8722 posiadają 4 układy czasowo-licznikowe: 

Timer0, Timer1, Timer2, Timer3, sterowane poprzez rejestry, odpowiednio: T0CON, 

T1CON, T2CON, T3CON. W zależności od wyboru układu, pozwalają one na pracę w trybie 

8 lub 16-bitowym, jako licznik lub timer, wybór źródła zegarowego wewnętrznego lub 

zewnętrznego, preskalację zliczania impulsów, wybór zbocza dla zewnętrznego źródła  

zegarowego, itd. 

 

3.2. Przebieg ćwiczenia 

 

a) Podłączenie stanowiska 

Podłączyć programator PICkit™3 do komputera PC poprzez złącze USB. Podłączyć 

płytkę mikrokontrolera PIC18F8722 do programatora PICkit™3 oraz do zasilania.  

Na potrzeby nauczania zdalnego zamiast programatora i mikrokontrolera 

wykorzystywany jest symulator. 

 

b) Projekt 

Uruchomić środowisko MPLAB X IDE. Utworzyć nowy projekt lub otworzyć projekt z 

wcześniejszych zajęć – wtedy pominąć punkty b-g. W tym celu z menu środowiska IDE 

wybrać funkcję File -> New Project uruchamiając kreator projektu. W kreatorze, w 

kolejnych krokach, należy wybierać: 

1. Choose Project -> wybrać kategorię "Microchip Embedded" oraz rodzaj projektu 

"Standalone Project". 

2.  Select Device -> Family "Advanced 8-bit MCUs (PIC18)" oraz Device: PIC18F8722.  

3. Select Tool -> Simulator. 

4. Select Compiler -> CCS C Compiler wraz ze ścieżką w jakiej jest zainstalowany. 

5.  Select Project Name and Folder -> określamy nazwę i miejsce zapisu projektu. 

 

c) Plik źródłowy 

Utworzyć plik z kodem źródłowym (File -> New File). W kreatorze, w kolejnych 

krokach, należy wybierać: 

1. Choose File Type -> w zakładce Project wskazujemy nazwę projektu, do którego ma 

zostać dodany nowo utworzony plik, następnie wybieramy Categories: "C" oraz File 

Types "C Source File". 

2. Name and Location -> nadajemy nazwę oraz pozostawiamy domyślną lokalizację (tj. 

obecnego projektu z pkt-u b) 

 

d) Kod źródłowy 

Otworzyć plik źródłowy w edytorze kodu źródłowego. Wpisać odpowiedni kod zgodnie z 

pkt 4.2.  
 

e) Ustawienia 

W kodzie źródłowym zamieszczamy linię odpowiadającą za ustawienie oscylatora w tryb 

"High Speed" oraz wyłączenie Watchdog Timer: 

 

#pragma fuses HS, NOWDT 

 

f) Kompilacja, programowanie, uruchomienie 
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W celu skompilowania projektu, zaprogramowania mikrokontrolera z jego jednoczesnym 

uruchomieniem w trybie symulatora należy wywołać funkcję Debug -> Debug Main 

Project. 

 

g) Sprawdzenie 

Sprawdzić działanie programu. Zapamiętać opisany wyżej cykl projektowania 

oprogramowania. W kolejnych ćwiczeniach cykl ten będzie wielokrotnie powtarzany. 

 

 

4. Zadania do wykonania 
 

4.1. Wprowadzenie 

 

Programy omówione w punkcie 4.2 niniejszego opracowania powinny zostać wykonane w 

oparciu o wbudowane funkcje kompilatora CCS [4]. Program powinien zawierać kod 

umożliwiający zainicjowanie układu czasowo-licznikowego, zezwolenie na przerwanie od 

danego źródła przerwania, globalne zezwolenie na przerwania oraz kod funkcji obsługi 

przerwania. 

 

4.2. Przebieg ćwiczenia 

 

Pomoc w zakresie wykorzystywanych funkcji i elementów języka C uzyskać można w 

pliku pomocy kompilatora Ccsc.chm znajdującym się w folderze PICC na dysku 

systemowym komputera w laboratorium lub plik ten dostępny jest na stronie 

http://elektronika.iee.put.poznan.pl/Download/Pic/Ccsc.chm oraz w formacie PDF w pozycji 

[4] dostępnej jako załącznik do ćwiczenia 2. 

 

a) Opracować program realizujący zadanie ‘mrugania’ dowolnej diody. Do sterowania diodą 

wykorzystać funkcję wbudowaną output_d(value), natomiast opóźnienie czasowe 

zrealizować przy pomocy układu czasowo-licznikowego Timer0 oraz funkcji obsługi 

przerwania od tego układu, za pomocą funkcji wbudowanych:  setup_timer_0() 

enable_interrupts(). Pamiętać o dyrektywie #int_timer0. 

 

b) Opracować program sterujący diodami LED według algorytmu „biegnący punkt”. Do 

sterowania diodami wykorzystać funkcję wbudowaną output_d(value) oraz 

operację obrotu bajtu. Opóźnienia zrealizować za pomocą układu czasowo-licznikowego. 

 

c) Zmodyfikować program z punktu b) w taki sposób, aby diody poruszały się: 

- wolniej, 

- szybciej. 

Funkcje opóźnienia i przyspieszenia „biegnącego punktu” zrealizować przy pomocy: 

- funkcji wbudowanej: set_timer0(), 

- preskalacji taktowania zegara w funkcji wbudowanej: setup_timer_0(). 

 

d) Zmodyfikować program w taki sposób, aby zatrzymanie i ponowne uruchomienie  

„biegnącego punktu” następowało w momencie przyciśnięcia przycisku RA5. 

Wykorzystać odpowiednie funkcje wbudowane enable_interrupts() i 

disable_interrupts().  
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e) Zmodyfikować program w taki sposób, aby zatrzymanie i ponowne uruchomienie  

„biegnącego punktu” następowało w momencie przyciśnięcia przycisku RB0. Oprócz 

funkcji wbudowanych enable_interrupts() i disable_interrupts() 

wykorzystać odpowiednie przerwanie zewnętrzne EXT. 


