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1.  PIC mikrovaldikliai 
 

Kompiuterių technikos dalykas apima ne tik įprastų asmeninių 
kompiuterių (AK) struktūrą, jų aparatinės ir programinės dalių studijas. 
Daug didesnę kompiuterių technikos dalį sudaro specializuoti 
kompiuteriai, kurie turi daugumą kompiuteriams būdingų įtaisų. 
Dažniausiai tokie kompiuteriai valdo konkrečios paskirties įrenginį, 
pvz.: kuro įpurškimo sistemą automobilyje, skalbiamąją mašiną, namo 
kondicionavimo ir šildymo sistemą, arba yra AK dalis ir valdo diskinio 
atminties kaupiklio darbą. Tokių kompiuterių pagrindinis mazgas yra 
vienkristalis mikrokompiuteris, kuris paprastai vadinamas 
mikrovaldikliu (microcontroller), ir programa, vykdanti jo darbo 
algoritmą.  Mikrovaldikliuose (MV) yra įrenginiai, būtini 
specializuotam kompiuteriui sukurti: procesorius, taktinių impulsų 
generatorius, programų ir duomenų atmintis, keitikliai analogas-
skaičius ir skaičius-analogas, komparatoriai, laikmačiai, skaitikliai, 
sąsajos AK (pvz., USB) bei prievadai. Specializuotas kompiuteris, be 
MV, turi ir papildomų įtaisų, kurie jam yra būtini bendrauti su aplinka: 
įvairias signalų suderinimo schemas, jutiklius, indikatorius, jungtis, 
jungiklius ir kt. Naudojamų specializuotų kompiuterių kiekis dešimtis 
kartų viršija AK kiekį. Naujus AK kurti yra pajėgūs tik dideli mokslo 
centrai, tuo tarpu specializuotus kompiuterius su MV – nedidelės 
laboratorijos ir firmos.  

Pastaruoju metu populiariausiais  tapo firmos Microchip sukurti ir 
gaminami PIC (Programmable Interface Controller) MV. Jų 
populiarumą lėmė gerai apgalvota MV architektūra, nedidelė, tačiau 
pakankamai pajėgi komandų sistema, geras suvartojamos galios ir 
spartos santykis, didelis MV asortimentas bei žema kaina. Šie MV yra 
plačiai naudojami įvairiems elektronikos įrenginiams kurti, pradedant 
nesudėtingais automatizacijos, signalizacijos, ryšio, apskaitos, 
atsiskaitymo, kontrolės ir matavimo prietaisais, kuriuose naudojami 
paprasčiausi 8 skilčių MV, baigiant sudėtingais, tarp jų ir 
specializuotais 16 skilčių MV, naudojamais įvairioms technologijoms 
ir objektams valdyti, signalams apdoroti ir profesionaliems matavimo 
prietaisams kurti. 
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PIC MV atveria didžiules galimybes inžinieriaus kūrybai. Išmokęs 
naudotis šia kompiuterių technika, inžinierius gali kurti „protingas 
schemas“ ir kokybiškai naujus įrenginius. 

 
1.1. PIC mikrovaldiklių klasifikavimas 

 
PIC MV yra skirstomi į tris grupes:  

1. 8 skilčių MV;  
2. 16 skilčių MV;  
3. 16 skilčių  signaliniai  MV  (Digital  Signal  Controllers – 

DSP) dsPIC. 
Pirmajai grupei priklausantys 8 skilčių MV yra suskirstyti į tris 

kategorijas: 
– paprasčiausieji 8 skilčių MV (baseline 8-bit architecture). Jie 

turi 12 bitų 33 komandų sistemą, (384–3,5 K) x 12 bitų programų 
atmintį, 6–44 išvadus. Jų sparta siekia iki 5 MIPS (Milions Instructions 
Per Second). Keletas MV analoginiams signalams nuskaityti turi 
analogas-skaičius keitiklius ir komparatorius. Šiai kategorijai priklauso 
PIC10FXXX, PIC12FXXX, PIC16F5XX ir PIC16C5X MV serijos. 

– vidutinės klasės 8 skilčių MV (Mid-Range 8-bit architecture). 
Jie turi 14 bitų 35 komandų sistemą, (896–14 K) x 14 bitų programų 
atmintį, 14–68 išvadus. Jų sparta siekia iki 5 MIPS. Dalis šios grupės 
MV analoginiams signalams nuskaityti turi analogas-skaičius keitiklius 
ir komparatorius. Yra gaminami MV, pritaikyti I2C, SPI, USB, ir 
USARTs ryšio standartams. Šiai kategorijai priklauso PIC16FXXX, 
PIC16CXXX ir PIC16CRXXX MV serijos. 

– aukštos klasės 8 skilčių MV (High Performance 8-bit 
architecture). Jie turi 16 bitų 77 komandų sistemą, (8–128) K x 16 bitų  
programų atmintį, 18–100 išvadų. Jų sparta siekia iki 16 MIPS. Dalis 
šios grupės MV analoginiams signalams nuskaityti turi analogas-
skaičius keitiklius, komparatorius, operacinius stiprintuvus ir atraminės 
įtampos šaltinius. Kai kurie MV turi skaičius-analogas keitiklius 
analoginiam signalui išvesti. Dalis MV pritaikyti I2C, SPI, USB ir 
USARTs ryšio standartams. Šiai kategorijai priklauso PIC18FXXXX ir 
PIC18FXXJXX MV serijos. 
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Antrąjai grupei priklauso 16 skilčių PIC24FJXXXXXXX, 
PIC24HJXXXXXXX ir PIC24HJXXXXXXXX MV serijos. Jų 
programų atmintis siekia iki 128 K žodžių, sparta – iki 40 MIPS, jie 
turi nuo 64 iki 100 išvadų. Atskiri šios grupės MV turi 12 skilčių 32 
kanalų analogas-skaičius keitiklius. MV pritaikyti I2C, SPI, USB ir 
USARTs ryšio standartams.  

Signaliniai 16 skilčių MV dsPIC  turi MV ir signalinių procesorių 
savybių. Šiai grupei priklauso MV serijos dsPIC30FXXXX ir 
dsPIC33FJXXXXXXX. Jų sparta siekia  iki 30 MIPS. Šie MV turi 10–
12 skilčių 6–32 kanalų analogas-skaičius keitiklius. Ryšį su kitais 
įrenginiais gali palaikyti I2C, SPI ir UART ryšio standartais. Dalis 
tokių MV yra bendros paskirties, kita dalis yra skirta elektros 
varikliams bei elektros energijos keitimui valdyti ir matavimo 
prietaisams kurti. 

 
1.2. Vidutinės klasės 8 skilčių PIC mikrovaldikliai 
 

Firma Microchip gamina apie 70 įvairių MV, priklausančių 
vidutinei 8 skilčių PIC MV klasei. Pagal naudojamą programų 
atminties tipą jie skirstomi į tris grupes: 

PIC16FXXX – MV su Flash, t. y. su elektra ištrinama programų 
atmintimi; 

PIC16CXXX – MV su EPROM (Erasable Programable Read 
Only Memory), t. y. programų atmintimi, ištrinama naudojant 
ultravioletinius spindulius; 

PIC16CRXXX – MV, į kuriuos programa įrašoma į ROM (Read 
Only Memory) atmintį MV gamybos metu. 

Taip pat yra gaminami MV, kuriuos galima užprogramuoti tik 
vieną kartą. Jie vadinami OTP (One-Time-Programable) MV. 

Vidutinės klasės 8 skilčių PIC MV yra sukurti naudojant RISC 
(Reduced Instruction Set Computer) procesorių. Jų komandų sistema 
turi tiktai 35 komandas. Šie MV yra sukurti taikant vadinamąją 
Harvardo   architektūrą,    kuri  skiriasi  nuo  kitos  plačiai  žinomos  
fon Neimano architektūros tuo (1.1 pav.), kad  turi atskiras programų ir 
duomenų atmintis bei atskiras komandų adreso bei duomenų 
magistrales. Harvardo architektūra leidžia pasiekti didelį duomenų 
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perdavimo greitį. Naudojant šią architektūrą, komanda gali būti 
įvykdoma per vieną mašininį ciklą.  

Vidutinės klasės 8 skilčių PIC MV turi statinę RAM (Random 
Access Memory) ir papildomą EEPROM (Electricaly Erasable 
Programable Read Only Memory) duomenų atmintis. Šie MV turi 2–7 
prievadus su bendru įvesties/išvesties išvadų kiekiu, svyruojančiu nuo 
12 iki 53.  Dalis  šios  klasės  MV  turi  8–12  skilčių analogas-skaičius 
keitiklius, kuriais galima stebėti  nuo 4 iki 12 analoginių signalų. Taip 
pat kai kurie MV turi 1–2 komparatorius analoginio signalo perėjimui 
per nustatytą vertę fiksuoti ir USB sąsają AK. Didžiausias  daugumos  
MV  taktinis  dažnis  yra 20 MHz, tačiau  

 
  

 
 

1.1 pav. Harvardo ir fon Neimano kompiuterių architektūros 
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yra MV, kuriems šis parametras siekia 40 MHz. Kai kurie MV turi 
vidinį 4 MHz arba 8 MHz, arba 32 Khz osciliatorių, taip pat yra 
gaminami MV, pritaikyti LCD indikatoriams valdyti. 

Vidutinės klasės 8 skilčių PIC MV architektūrą, duomenų 
atminties specialiuosius registrus, įvesties/išvesties prievadų schemas ir 
savybes, pradinio nustatymo (Reset) organizavimą, laikmačio-
skaitiklio darbą, komandų sistemą bei asemblerio direktyvas 
analizuosime nagrinėdami MV PIC16F84A, kuris yra vienas 
populiariausių šios MV grupės prietaisų. 

 
1.3. Mikrovaldiklis PIC16F84A 
 
1.3.1. Savybės 
 
MV PIC16F84A turi šias pagrindines savybes: 

– 18 išvadų PDIP korpusą, skirtą montuoti spausdintinėse 
plokštėse su kiaurymėmis, arba  miniatiūrinius SOIC 
korpusus, skirtus paviršiniam montažui (1.2 pav, 1.1 lentelė). 
MV, kuriam panaudotas SSOP korpusas, turi 20 išvadų (1.2 
pav.). Taip pat yra tiekiami MV kristalai be korpuso; 

– 2 įvesties/išvesties prievadus (A ir B), kurie turi 13 
įvesties/išvesties išvadų. Esant duomenų išvedimo režimui, 
didžiausia srovė, ištekanti ir įtekanti į MV, gali siekti 25 mA; 

– 35 komandų sistemą, kurių dauguma yra įvykdoma per vieną 
mašininį ciklą, trunkantį 4 taktinio dažnio periodus; 

– 1024 x 14 bitų FLASH programų atmintį; 
– 68 x 8 bitų statinę RAM ir 68 x 8 bitų EEPROM duomenų 

atmintį; 
– 13 bitų aštuonių lygių aparatinį dėklą (hardware stack); 
– 8 skilčių laikmatį-skaitiklį su 8 skilčių programuojamu 

dažnio dalikliu (prescaler); 
– 10 tūkstančių didžiausią programų įrašymo/trynimo ciklų 

kiekį; 
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– 10 milijonų didžiausią duomenų įrašymo/trynimo ciklų kiekį 
(EEPROM atminčiai); 

– Programos kodo nuskaitymo apsaugą; 
– Darbo monitorių (Watch Dog); 
– Suvartojamos galios tausojimo galimybę (SLEEP mode); 
– Nuosekliąją programavimo sąsają (In-Circuit Serial 

Programing – ICSP), leidžiančią įkelti programą neišėmus 
MV iš elektronikos įrenginio spausdintinės plokštės. 

 

 

 
 

1.2 pav. MV PIC16F84A išvadų išdėstymas 
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1.1 lentelė. MV PIC16F84A išvadų aprašymas PDIP korpusui 

Išvado 
pavadinimas 

Išvado 
Nr. Išvado paskirtis 

OSC1/ 
CLCIN 

16 
 

Rezonatorius arba taktinio dažnio 
šaltinis 

OSC1/ 
CLCOUT 15 

Rezonatorius arba signalo, kurio dažnis 
sudaro ¼ taktinio signalo dažnio, 
išėjimas (kai rezonatoriumi naudojama 
RC grandinė) 

_____ 
MCLR 4 MV pradinio nustatymo signalas arba 

programavimo įtampos įėjimas 
RA0 
RA1 
RA2 
RA3 
RA4/TOCK1 

17 
18 
1 
2 
3 

A prievado įvesties/išvesties  išvadas 
A prievado įvesties/išvesties  išvadas 
A prievado įvesties/išvesties  išvadas 
A prievado įvesties/išvesties  išvadas 
A prievado įvesties/išvesties išvadas 
arba TMRO laikmačio-skaitiklio įėjimas 

RB0/INT 
RB1 
RB2 
RB3 
RB4 
RB5 
RB6 
RB7 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
B prievado įvesties/išvesties  išvadas 
RB0 ir RB4-RB7 papildomai naudojami 
išorinės pertraukties signalui nuskaityti 
atitinkamai pagal signalo frontą ir pagal 
lygio pasikeitimą, o RB6, RB7 – 
programuoti. 

VSS 5 Maitinimas (–) 

VDD 14 Maitinimas (+) 
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1.3.2. Architektūra 
 

MV PIC16F84A struktūrinė schema pateikta 1.3 pav. Kaip buvo 
minėta anksčiau, MV yra sukurtas taikant Harvardo architektūrą. 
Matome, kad jis turi atskiras programų ir duomenų atmintis. Duomenų 
atmintys yra dvi. Viena iš jų yra statinė RAM (SRAM) atmintis, 
susidedanti iš specialiųjų atminties registrų, skirtų valdyti MV, ir 
bendrosios paskirties registrų programos kintamiesiems saugoti. 
Duomenų įrašymo/trynimo ciklų kiekis šioje atmintyje yra neribotas. 
Kita duomenų atmintis yra realizuota naudojant EEPROM 
technologiją, todėl duomenų įrašymo/trynimo ciklų kiekis joje yra 
ribotas, o duomenų įrašymo/trynimo ciklo trukmė sudaro keletą 
milisekundžių. Dėl šių priežasčių EEPROM atmintis yra netinkama  
programos kintamiesiems saugoti. Ši atmintis, priešingai statinei RAM, 
išlaiko informaciją atjungus maitinimą, todėl joje patogu saugoti 
duomenis, kurie keičiasi santykinai retai (ne daugiau kaip 10 mln. 
kartų per prietaiso gyvavimo laiką) ir turi būti išsaugoti pradingus 
maitinimui. Darbui su statine RAM yra naudojamas tiesioginis 
adresavimas, tuo tarpu su EEPROM atmintimi – netiesioginis. Matome 
(1.3 pav.), kad duomenų magistralė yra 8 skilčių, o komandų adreso 
magistralė – 14 skilčių. Programos skaitiklis (Program counter) 
nurodo komandos, kuri turi būti vykdoma, adresą programų atmintyje. 
Jis yra 13 skilčių ir, nors MV PIC16F84A programų atminties apimtis 
yra 1024 x 14 bitų, leidžia tiesiogiai adresuoti iki 8 K x 14 bitų 
apimties atmintį. MV turi 8 x 13 bitų aparatinį dėklą (Stack). Į jį yra 
įkeliamas programos skaitiklio turinys, kuriam esant programa pradeda 
apdoroti pertrauktį arba iškviečia vykdyti paprogramę. Dėklas 
išsaugoja komandos, kuri turi būti vykdoma sugrįžus į pagrindinę 
programą iš pertraukties arba paprogramės, adresą. Jis gali aptarnauti 
iki 8 iškvietimų. Atsiradus devintajam iškvietimui, jį atitinkantis 
programų skaitiklio turinys dėkle yra įrašomas vietoje pirmąjį 
iškvietimą atitinkančių duomenų ir t. t. Dėklas nepriklauso nei 
duomenų, nei programų sričiai, taip pat jis nėra prieinamas vartotojui.  

Laikmačio-skaitiklio paskirtis – laiko matavimas ir išorės įvykių 
skaičiavimas. Jis turi 8 skilčių registrą TMR0, į kurį galima įkelti arba 
iš jo nuskaityti duomenis kaip ir iš bet kurio kito registro. 
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1.3 pav. Struktūrinė MV PIC16F84A schema 
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Registro turinys gali būti didinamas išorės signalo, ateinančio į 
įvesties/išvesties išvadą RA4/TOCK1, frontu arba vidiniu signalu, 
kurio dažnis atitinka ¼ MV taktinio dažnio. Kartu su TMR0 registru 
gali būti naudojamas papildomas 8 skilčių dažnio daliklis, kuris gali 
dalyti dažnį santykiu 1:2, 1:4,......1:256. 

Priklausomai nuo naudojamo rezonatoriaus tipo ir dažnio, MV 
PIC16F84A gali dirbti šiais keturiais režimais: 

– LP, kai naudojamas  mažos galios kvarcinis arba keraminis 
rezonatorius (taktinis dažnis (32–200) KHz); 

– XT,  kai naudojamas kvarcinis arba keraminis rezonatorius 
(taktinis dažnis (0,455–4) MHz); 

– HS, kai naudojamas aukšto dažnio kvarcinis arba keraminis 
rezonatorius (taktinis dažnis (8–10) MHz); 

– RC, kai rezonatoriumi yra RC grandinė. 
Naudojamo rezonatoriaus tipas apibūdinamas nustatant MV 

konfigūracijos bitus. Kvarcinis arba keraminis rezonatoriai jungiami 
prie  MV  išvadų  OSC1/CLCIN ir OSC2/ CLCOUT, o lygiagrečiai 
jam – grandinė iš dviejų nuosekliai sujungtų talpų, kurių bendras taškas 
jungiamas prie VSS (maitinimo šaltinio neigiamo poliaus) išvado. Jei 
naudojama RC grandinė, tai nuosekliai sujungtų talpos ir rezistoriaus 
vidurinis taškas jungiamas prie išvado OSC1/CLCIN, likęs rezistoriaus 
gnybtas jungiamas prie VDD, o talpos – prie VSS išvado.  Šiuo atveju 
OSC2/CLCOUT išvade yra generuojamas signalas, kurio dažnis 
sudaro ¼ taktinio signalo dažnio. Taip pat gali būti naudojamas išorinis 
taktinio dažnio šaltinis, kurio signalas siunčiamas į OSC1/CLCIN 
išvadą. 

MV turi 8 skilčių aritmetinį-loginį įrenginį (ALU), kurio būseną 
atspindi duomenys, esantys STATUS registre.  Labai svarbų vaidmenį 
MV struktūroje atlieka darbinis  8 skilčių registras W. Jis naudojamas  
duomenims į kitus registrus įkelti. 

MV turi darbo monitorių, kuris yra skirtas MV darbui stebėti. Jei 
programos vykdymas sutrinka, jis priverstinai sugrąžina MV darbą į 
programos pradžią. 

 

14

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



Įvesties/išvesties prievadai Port A ir Port B turi atitinkamai 
išvadus RA0–RA4 ir RB0–RB7, skirtus stebėti ir valdyti prietaisams, 
kuriuos aptarnauja MV. Išvadų aprašymas pateiktas 1.1 lentelėje. 

 
1.3.3. Programų atminties struktūra 

 
 MV PIC16F84A programų atminties struktūra yra pateikta 1.4 pav.  
 

 
 
1.4 pav. Programų atminties struktūra 
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Nors programų skaitiklis leidžia adresuoti iki  8 K x 14 bitų atminties 
ląstelių, kurių adresai 0000h–1FFFh (1.4 pav.), fiziškai  ji turi 1024 x 
14 bitų apimtį ir apima  ląsteles,  kurių  adresai 0000h–03FFh. Pradinio 
nustatymo vektoriui (Reset vector) yra išskirtas  adresas 0000h. 
Programos skaitiklis grąžina MV programos darbą šiuo adresu atlikus 
pradinį MV nustatymą, t. y. pasiuntus į MV MCLR išvadą loginio 
nulio („0“) įtampą. Įvykus pertraukčiai, programos skaitiklis permeta 
programos darbą adresu 0004h, kuris yra vadinamas pertraukties 
vektoriumi (Interrupt vector). 

 
1.3.4. Duomenų atminties struktūra 

 
Ši (statinė RAM) duomenų atmintis (1.5 pav.) yra padalyta į dvi 

sritis.   Pirmoje    yra    specialieji    registrai   SFR   (Special   Function  
Registers), antrojoje – bendrosios paskirties registrai GPR (General 
Purpose Registers). Statinė RAM atmintis yra padalyta į du bankus: 0 
banką  ir 1 banką. Pirmieji 12 kiekvieno banko adresų yra rezervuoti 
specialiesiems  registrams, likę yra skirti bendrosios paskirties 
registrams. MV PIC16F84A turi 68 bendrosios paskirties registrus ir 
visi jie yra 0 banke. Jų adresai yra 0Ch–4Fh. Jei yra kreipiamasi į 
bendrosios paskirties registrus, esančius 1 banke  (adresai 8Ch–CFh), 
kurie fiziškai šiame MV neegzistuoja, tai šis kreipimasis yra 
peradresuojamas į atitinkamus registrus 0 banke. Pavyzdžiui, 
kreipiantis adresu 0Ch arba 8Ch, yra kreipiamasi į tą patį, 0 banke  
esantį, atminties registrą 0Ch. 
 
1.3.5. Specialieji registrai 
 

Specialieji registrai yra naudojami MV darbui valdyti bei ryšiui 
tarp MV    programinės   ir    aparatinės   dalių.   Jų   paskirtis   pateikta   
1.2 ir 1.3 lentelėse. 

STATUS registras yra naudojamas dažniausiai. Jame yra 
saugojamas duomenų atminties banko pasirinkimo bitas, aparatiniai 
būsenos    bitai,    susiję    su    pradiniu   MV      nustatymu,   bei  ALU  
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1.5 pav. Statinės RAM atminties struktūra 

 

17

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



(aritmetinio-loginio įrenginio) būseną atspindintys požymių (Flag) 
bitai. Šio registro bitų paskirtis tokia: 

RP0 – duomenų atminties banko pasirinkimo bitas, saugojamas  
registro 5 skiltyje.  Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“ – pasirinktas 1 bankas, 
jei „0“ – 0 bankas. 

TO – darbo monitoriaus laikmačio WDT (Watchdog Timer) 
suveikimo požymio bitas, saugojamas  registro 4 skiltyje. Jis yra 
nustatomas į „1“ naudojant komandas CLRWDT ir SLEEP  arba 
įjungiant maitinimą, o nustatomas į „0“ pasibaigus WDT skaičiavimo 
ciklui. 

PD – maitinimo įjungimo požymio bitas, saugojamas  registro 3 
skiltyje. Jis yra nustatomas į „1“ komanda CLRWDT arba įjungiant 
maitinimą, o nustatomas į „0“ komanda SLEEP. 

Z – nulinio rezultato požymio bitas, saugojamas  registro 2 
skiltyje. Įkeltas į šią skiltį „1“ rodo, kad aritmetinio arba loginio 
veiksmo rezultatas yra lygus nuliui, „0“ rodo, kad jis nėra lygus nuliui. 

DC – dešimtainio keliamojo vieneto požymis (požymis, kad yra 
keliamasis vienetas iš žemesnės tetrados į aukštesniąją, t. y. kad 
persipildė žemesnioji tetrada) atliekant sudėties ir atimties komandas. 
Šio požymio bitas yra saugojamas  registro 1 skiltyje. Įkeltas į šią skiltį 
„1“ rodo, kad yra keliamasis vienetas, „0“ rodo, kad jo nėra. 

C – keliamojo vieneto požymis (požymis, kad yra keliamasis 
vienetas iš aukščiausiosios skilties, t. y. kad persipildė registras) 
atliekant sudėties ir atimties komandas. Šio požymio bitas yra 
saugojamas  registro 0 skiltyje. Įkeltas į šią skiltį „1“  rodo, kad yra 
keliamasis vienetas, „0“ rodo, kad jo nėra. 

Pastaba: požymiai DC ir C nesikeičia, kai žemesnioji tetrada ir 
registras persipildo vykdant dekremento ir inkremento komandas. 

Bitai IRP ir RP1 saugojami  registro 7 ir 6 skiltyse, MV 
PIC16F84A yra nepanaudoti. 

OPTION_REG registro bitų paskirtis tokia: 
RBPU  – rezistorių tarp B prievado išvadų ir VSS 

prijungimo/atjungimo bitas, saugojamas  registro 7 skiltyje. Jei į šią 
skiltį yra įkeltas „1“, rezistoriai yra atjungti, jei „0“ – prijungti. 
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INTEDG – pertraukties signalo fronto pasirinkimo bitas, 
saugojamas  registro 6 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, 
pertrauktis įvyksta nuo signalo, siunčiamo į RB0/INT išvadą, teigiamo 
fronto, jei „0“ – nuo neigiamo. 

TOCS – taktinių impulsų šaltinio laikmačiui-skaitikliui parinkimo 
bitas, saugojamas  registro 5 skiltyje. Kai taktinių impulsų šaltinis yra 
išorinis (jo signalas siunčiamas į RA4/TOCK1 išvadą), į šią skiltį turi 
būti įkeltas „1“, jei vidinis MV signalas – „0“. 

TOSE – signalo fronto laikmačiui-skaitikliui parinkimo bitas, 
saugojamas  registro 4 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, laikmatis 
reaguoja į neigiamąjį, jei „0“– į teigiamąjį signalo, siunčiamo į išvadą 
RA4/TOCK1, frontą. 

PSA – dažnio daliklio (prescaler) paskyrimo bitas, saugojamas  
registro 3 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, dažnio daliklis yra 
paskirtas MV darbo monitoriaus  laikmačiui, jei „0“ – laikmačiui-
skaitikliui. 

PS0–PS2 – dažnio daliklio dalijimo koeficiento nustatymo bitai, 
saugojami  registro 0–2 skiltyse. Keičiant duomenis, įkeltus į šias 
skiltis, dalijimo koeficientą galima keisti nuo 1:1 iki 1:128, kai dažnio 
daliklis yra paskirtas darbo monitoriaus  laikmačiui, ir nuo 1:2 iki 
1:256, kai jis yra paskirtas laikmačiui-skaitikliui. 

 INTCON registras yra skirtas pertraukčių leidimams valdyti ir 
pertraukčių požymiams. Jo bitų paskirtis tokia: 

GIE – pertraukčių leidimo bitas, saugojamas  registro 7 skiltyje. 
Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, yra leidžiamos visos pertrauktys, jei „0“ – 
visos pertrauktys draudžiamos. 

EEIE – pertraukties duomenų įrašymo į EEPROM atmintį 
pabaigos signalu leidimo bitas, saugojamas  registro 6 skiltyje. Jei į šią 
skiltį yra įkeltas „1“, pertrauktis pasibaigus įrašymui yra leidžiama, jei 
„0“ – draudžiama. 

TOIE – pertraukties, įvykus laikmačio-skaitiklio registro TMR0 
perpildymui, leidimo bitas, saugojamas  registro 5 skiltyje. Jei į šią 
skiltį yra įkeltas „1“, pertrauktis įvykus perpildymui yra leidžiama, jei 
„0“ – draudžiama. 
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INTE – pertraukties išvado RB0/INT signalu leidimo bitas, 
saugojamas  registro 4 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, 
pertrauktis yra leidžiama, jei „0“ – draudžiama. 

RBIE – pertraukties išvadų RB4–RB7 signalais leidimo bitas, 
saugojamas  registro 3 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, 
pertrauktis yra leidžiama, jei „0“ – draudžiama. 

TOIF – pertraukties požymio (Interrupt Flag), įvykus laikmačio 
TMR0 perpildymui, bitas, saugojamas  registro 2 skiltyje. Jei į šią skiltį 
yra įkeltas „1“, perpildymas įvyko, jei „0“ – neįvyko. 

INTF – pertraukties požymio išvado RB0/INT signalu bitas, 
saugojamas  registro 1 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, 
pertrauktis įvyko, jei „0“ – neįvyko. 

RBIF – pertraukties požymio išvadų RB4–RB7 signalais bitas, 
saugojamas  registro 0 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, 
pertrauktis įvyko bent vieno iš išvadų signalu, jei „0“ – neįvyko. 

PCL registre yra saugojami 8 žemiausieji programos skaitiklio 
PC bitai. Jie yra tiesiogiai prieinami skaityti ir rašyti. Aukščiausieji 5 
PC bitai nėra tiesiogiai prieinami, kreiptis į juos galima per PCLATH 
registrą. 

INDF ir FSR registrai yra skirti netiesioginiam adresavimui. 
INDF registras fiziškai neegzistuoja. Kreipiantis į šį registrą, iš tikrųjų 
yra kreipiamasi į registrą, kurio adresas yra įrašytas FSR registre. 

EEDATA registre yra saugojami duomenys (baitas), kurie turi 
būti įkelti į EEPROM atminties ląstelę arba kurie yra nuskaityti iš jos. 

EEADR registre yra saugojamas EEPROM ląstelės adresas, į 
kurią turi būti įkeltas arba iš kurios turi būti nuskaitytas baitas.  

EECON1 registras yra EEPROM duomenų atminties valdymo 
registras. Jo bitų paskirtis tokia: 

EEIF – įrašymo į EEPROM atmintį pertraukties požymio bitas, 
saugojamas  registro 4 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, įrašymas 
yra sėkmingai baigtas, jei „0“ – įrašymas nesėkmingas arba 
neprasidėjo. 

WRERR – klaidos, įrašant į EEPROM atmintį, pertraukties 
požymio bitas, saugojamas  registro 3 skiltyje. Jei į šią skiltį yra įkeltas 
„1“, įrašymas yra pirma laiko nutrauktas, jei „0“ – įrašyta sėkmingai. 
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WREN – leidimo įrašyti į EEPROM atmintį bitas, saugojamas  
registro 2 skiltyje Jei į šią skiltį yra įkeltas „1“, įrašyti leidžiama, jei 
„0“ – įrašyti draudžiama. 

WR – įrašymo valdymo bitas, saugojamas  registro 1 skiltyje. „1“ 
leidžia pradėti įrašymą, „0“ rodo, kad įrašymas yra baigtas. 

RD – skaitymo valdymo bitas, saugojamas  registro 0 skiltyje. „1“ 
leidžia pradėti skaitymą, „0“ rodo, kad skaitymas nepradėtas. 

Šio registro 5–7 skilčių bitai yra nepanaudoti. 
TRISA, TRISB registrai yra skirti atitinkamai A ir B prievadų 

išvadams nustatyti duomenų įvesties arba išvesties režimu. Norint 
nustatyti išvadą duomenims įvesti (įvesties režimu), į atitinkamą 
minėtų specialiųjų registrų skiltį turi būti įkeltas „1“, o išvesti (išvesties 
režimu) – „0“. 

PORTA, PORTB registrai yra skirti duomenims, kurie turi būti 
siunčiami į A ir B prievadų išvadus, jiems dirbant išvesties režimu, 
saugoti. 
 
1.3.6. Įvesties/išvesties prievadai 
 

MV PIC16F84A turi du įvesties/išvesties prievadus: A prievadą ir 
B prievadą. A prievadas yra 5 bitų.  Fiziškai jį atitinka išvadai RA0–
RA4. B prievadas yra 8 skilčių, jį atitinka išvadai RB0–RB7. Išvadui 
nustatyti duomenų įvesties arba išvesties režimu yra naudojami 
duomenų atminties (statinės RAM) specialieji registrai TRISA (A 
prievadui) ir TRISB (B prievadui) (1.5 pav.). Duomenys, kurie turi būti 
siunčiami į išvadus, dirbančius išvesties režimu, yra įkeliami į 
duomenų atminties specialiuosius registrus PORTA (A prievadui) ir 
PORTB (B prievadui). 

Priklausomai nuo prievado išvado paskirties, yra naudojamos 
keturios skirtingos schemos, aptarnaujančios išvadus. A prievado 
išvadų RA0–RA3 struktūrinė schema pateikta 1.6 pav. Ji turi tris 
trigerius (latch): duomenų trigerį, kuriame yra saugojamas bitas, 
siunčiamas į išvadą, dirbantį išvesties režimu, TRIS trigerį, kuriame 
yra saugojamas bitas, nustatantis išvadą įvesties arba išvesties režimu, 
ir trigerį, į kurį per TTL įėjimo buferį yra nuskaitomas išvado signalas, 
kai išvadas yra nustatytas nuskaityti duomenims (įvesties režimu).  Kai 
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išvadas yra nustatytas duomenims išvesti, jo įtampą valdo dvitaktis 
CMOS tranzistorių laipsnis, leidžiantis prijungti apkrovą, kurios srovė 
gali siekti iki 25 mA. Nustačius išvadą duomenims nuskaityti, TRIS 
trigeris   uždaro   minėtus   tranzistorius,   todėl  išvado  pilnutinė varža  
MV maitinimo atžvilgiu pasidaro didelė. Duomenų nuskaitymo režimu 
schemos įėjimas yra pritaikytas TTL standarto signalui. 

Įvesties/išvesties išvadas RA4/TOCK1 papildomai yra 
naudojamas kaip laikmačio-skaitiklio išorinių taktinių impulsų įėjimas. 
Išvado RA4 struktūrinė schema pateikta 1.7 pav. Nuo schemų, 
aptarnaujančių kitus A prievado išvadus, ji skiriasi tuo, kad signalui 
nuskaityti  yra   naudojamas   Šmito   trigeris,  kuris padidina     signalo 
 

 
 

1.6 pav. A prievado išvadų RA0–RA3 struktūrinė schema 
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nuskaitymo patikimumą. Išvesties režimu išvadą aptarnauja lauko 
tranzistorius su atvira  santaka.  Panaudojus  išorinį  rezistorių ir atskirą 
šaltinį, iš išvado, dirbančio išvesties režimu, galima gauti padidintą „1“ 
įtampą, siekiančią 8,5 V. Tokia įtampa gali būti naudinga valdant 
grandines, kurioms nepakanka standartinio TTL signalo įtampų. Tarp 
B prievado išvadų ir maitinimo šaltinio teigiamo gnybto VDD yra 
prijungti lauko tranzistoriai (Weak Pull-up) (1.8, 1.9 pav.), kurie gali 
būti panaudoti, kai išvadas yra nustatytas įvesties režimu. Jie atstoja  
rezistorius, kurie naudotini, jei signalas nuskaitomas nuo mygtukų arba  

 

  
 

1.7 pav. A prievado išvado RA4/TOCK1 struktūrinė schema 

 

25

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



 
 

1.8 pav. B prievado išvadų RB0/INT, RB2, RB3 struktūrinė schema 
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1.9 pav. B prievado išvadų RB4–RB7 struktūrinė schema 
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schemos, kurios išėjimas yra su atvira santaka arba atviru kolektoriumi. 
Tuomet nėra būtinas išorinis rezistorius. Kadangi šie tranzistoriai 
sumažina prievadų, dirbančių įvesties režimu, įėjimo varžas, jie gali 
būti naudingi norint sumažinti MV jautrumą elektros trukdžiams. 
Tranzistoriams prijungti ir atjungti yra naudojamas duomenų atminties 
specialiojo registro OPTION_REG bitas RBPU. Tranzistoriams 
prijungti prie išvadų į registro 7 skiltį, kurioje yra saugojamas šis bitas, 
turi būti įkeltas „0“. Galimybės prijungti Weak Pull-up tranzistorių tik 
prie kurio nors vieno iš išvadų nėra, tačiau jei išvadas yra nustatomas 
duomenims išvesti, nuo jo tranzistorius yra automatiškai atjungiamas. 

Išvadas RBO/INT gali būti naudojamas išorinės pertraukties 
signalui nuskaityti pagal signalo frontą. Jei į duomenų atminties 
specialiojo registro OPTION_REG 6 skiltį  yra įkeltas „1“, tai 
pertrauktis yra iškviečiama teigiamu frontu, jei „0“ – neigiamu. 
Pertraukties   signalui   nuskaityti  yra  naudojamas  Šmito  trigeris  
(1.8 pav.). 

Išvesties režimu visus B prievado išvadus valdo dvitakčiai CMOS 
tranzistorių  laipsniai,  analogiškai A prievado RA0–RA3 išvadams 
(1.6 pav.). 

Išvadai RB4–RB7, kai jie yra nustatyti signalui nuskaityti, gali 
būti naudojami kaip išorinės pertraukties įėjimai pagal signalo lygio 
pasikeitimą (pagal pasikeitimą iš „0“ į „1“ arba atvirkščiai). Kiekvieno 
MV mašininio ciklo metu signalas, siunčiamas į išvadą, yra 
palyginamas su prieš tai buvusiu, kuris yra įkeltas į tam skirtą trigerį 
(1.9 pav.). Jei nors viename iš išvadų signalo lygis pasikeitė, yra 
formuojama pertrauktis. MV neturi galimybės atpažinti, kurio išvado 
signalas sukėlė pertrauktį.  
 
1.3.7. Komandų sistema 
 

Kiekviena MV PIC16F84A komanda yra 14 bitų žodis, padalytas 
į operacijos kodą (OPCODE), nusakantį komandos tipą, kuri nurodo, 
kas turi būti vykdoma, ir vieną arba daugiau operandų (operands), 
kurie   nusako,   kaip   ir   kur   turi   būti   komanda   vykdoma. Raidės,  
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1.4 lentelė. MV PIC16F84A operacijų su baitais ir bitais komandos 

Mnemonika, 
operandai Komandos aprašymas Veikiami 

požymiai 

Operacijų su baitais komandos 

ADDWF   f, d 
ANDWF   f, d 
CLRF        f 
CLRW       - 
COMF      f, d 
DECF       f, d 
DECFSZ  f, d 
INCF        f, d 
INCFSZ    f, d 
IORWF    f, d 
MOVF      f, d 
MOVWF    f 
NOP           - 
RLF          f, d 
RRF          f, d 
SUBWF    f, d 
SWAPF    f, d 
XORWF   f, d 

Sumuoti W su f 
Vykdyti IR tarp W ir f 
Išvalyti f 
Išvalyti W 
Invertuoti f turinį 
Dekrementuoti f 
Dekrementuoti f, peršokti, jei 0 
Inkrementuoti f 
Inkrementuoti f, peršokti, jei 0 
Vykdyti ARBA tarp W ir f 
Persiųsti f 
Persiųsti W į f 
Vykdyti tuščią operaciją 
Perstumti f į kairę per C 
Perstumti f į dešinę per C 
Atimti W iš f 
Apkeisti vietomis f tetradas 
Vykdyti sumą mod.2  f su W 

C, DC, Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
 
Z 
 
Z 
Z 
 
 
C 
C 
C, DC, Z 
 
Z 

Operacijų su bitais komandos 

BCF          f, b 
BSF          f, b 
BTFSC     f, b 
BTFSS     f, b 

Nustatyti „0“   f  skiltyje 
Nustatyti „1“   f  skiltyje 
Patikrinti f skiltį, peršokti, jei „0“ 
Patikrinti f skiltį, peršokti, jei „1“ 
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žyminčios komandos pavadinimą, yra vadinamos mnemonika 
(mnemonic). Visos komandos yra padalytos į tris grupes: 

– operacijų su baitais (byte-oriented) komandos; 
– operacijų su bitais (bit-oriented) komandos; 
– pereigų ir valdymo operacijų (literal and control) komandos. 

MV PIC16F84A komandos ir jų aprašymai pateikti  1.4, 1.5 
lentelėse, o formatas – 1.10 pav.  

 
1.5 lentelė. MV PIC16F84A pereigų ir valdymo operacijų komandos 

Mnemonika, 
operandai Komandos aprašymas Veikiami 

požymiai 

Perėjimų ir valdymo operacijų komandos 

ADDLW     k 

ANDLW     k 

CALL         k 

CLRWDT   – 

GOTO         k 

IORLW       k 

MOVLW    k 

RETFIE      – 

RETLW      k 

 
RETURN   – 
SLEEP        – 

SUBLW      k 

XORLW     k 

Sumuoti k su W 

Vykdyti IR tarp k ir W 

Iškviesti paprogramę 

Išvalyti WDT registrą 

Eiti adresu 

Vykdyti ARBA tarp k ir W 

Įkelti k į W 

Grįžti po pertraukties 

Grįžti iš paprogramės,              
įkeliant k į W 

Grįžti iš paprogramės 

Pereiti į tausojimo režimą 

Atimti W iš k 

Vykdyti sumą moduliu 2            
k su W  

C, DC, Z 

Z 

__   __ 
TO,  PD 

 

Z 

 

 

 
 
 
__    __ 
TO,  PD 

C, DC, Z 

Z 
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Operacijų su baitais komandos 
 

13                                     8   7  6                           0 

Operacijos kodas d f 

d – bitas, nurodantis gauto rezultato įkėlimo vietą  
f – 7 skilčių registro adresas 

Operacijų su bitais komandos 
 

13                          10   9       7   6                          0 

Operacijos kodas b f 

 
b – 3 skilčių bito adresas,  f  – 7 skilčių registro 
adresas 

Perėjimų ir valdymo operacijų komandos 
 

13                                    8   7                                0 

Operacijos kodas k 

 
k – 8 bitų konstanta, su kuria atliekamas veiksmas 

Perėjimų ir valdymo operacijų komandos CALL ir 
GOTO 
 

13                           11  10                                      0 

Operacijos kodas k 

 
k – 11 bitų konstanta, su kuria atliekamas 

veiksmas 
 

1.10 pav. MV PIC16F84A komandų formatas 
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Naudojami šie žymėjimai: f yra duomenų atminties  registro,  su  
kurio  turiniu  yra vykdomas veiksmas, adresas; d nurodo, kur turi būti 
įkeltas  gautas  rezultatas,  jei  d = 0, jis įkeliamas įdarbo registrą W, jei 
d = 1 – į f registrą; b nurodo skilties numerį, su kurios turiniu yra 
vykdoma komanda; k nurodo aštuonių arba vienuolikos bitų konstantą, 
su kuria yra atliekamas veiksmas. Perėjimo komandos (CALL, 
GOTO,RETFIE, RETLW ir RETURN) yra atliekamos per 2 
mašininius ciklus, likusios per 1 mašininį ciklą, tačiau jei įvykdoma 
peršokimo (skip) sąlyga, komandos DECFSZ, INCFSZ, BTFSC ir 
BTFSS atliekamos per 2 mašininius ciklus. 

 
1.3.8. Asemblerio direktyvos 
 

MV programos tekste šalia komandų yra naudojamos asemblerio 
direktyvos. Jos yra skirtos asembleriui valdyti. Šiomis direktyvomis 
yra pasirenkamos asemblerio pastoviosios, nustatomi MV 
konfigūracijos bitai, iškviečiamos rinkmenos (files), aprašančios 
specifinius MV kintamuosius, nurodoma programos pabaiga bei 
programos pradžios adresas ir t. t. Asemblerio direktyvos, nors ir yra 
naudojamos programos tekste kartu su komandomis, paprastai nėra 
tiesiogiai įtraukiamos į kodą, įkeliamą į MV. Dėl šios priežasties jos 
dažnai yra vadinamos pseudokomandomis arba transliatoriaus 
direktyvomis, nes naudojamos programos transliavimo į mašininį kodą 
procesui valdyti. 

PIC MV asembleris MPASM turi apie 60 asemblerio direktyvų. 
Panagrinėsime labiausiai naudojamas. 

1. MV konfigūracijos bitų nustatymo direktyva  __CONFIG . 
PIC16F84A MV šia direktyva yra nustatomi šie konfigūracijos 
duomenys: 

– naudojamo osciliatoriaus tipas, pvz., _XT_OSC (naudojamas 
kvarcinis   arba   keraminis   osciliatorius,   kurio  dažnis yra 
(0,455–4) MHz diapazone); 

– darbo monitoriaus naudojimas, pvz., _WDT_OFF (darbo 
monitorius atjungtas); 
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– pradinio nustatymo (Reset) būsenos (fiksuoto 72 ms 
išlaikymo atsiradus maitinimo įtampai) naudojimas, pvz., 
_PWRTE_ON  (išlaikymas yra įjungtas); 

– programos kodo, įrašyto į MV, nuskaitymo apsaugos 
naudojimas, pvz., _CP_OFF (apsauga yra atjungta). 

Programos eilutė, naudojama MV PIC16F84A konfigūracijos 
bitams nustatyti, nagrinėjamu atveju atrodo taip:

__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF   

2. Papildomos rinkmenos iškvietimo direktyva  #INCLUDE . 
Šia direktyva  iškviečiama rinkmena, kuri tampa programos teksto 
dalimi, t. y. toks rinkmenos iškvietimas yra analogiškas šioje 
rinkmenoje esančio programos teksto kopijavimui ir įkėlimui į 
#INCLUDE direktyvos vietą. 

Ši direktyva dažnai naudojama iškviesti rinkmenai, aprašančiai 
specifinius MV kintamuosius. Pavyzdžiui, rinkmena, aprašanti  
specifinius MV PIC16F84A kintamuosius, yra  iškviečiama šia 
programos teksto eilute: 

#INCLUDE <p16F84a.inc>  
3. Programos pabaigos direktyva   END . 

Ši direktyva nurodo programos teksto pabaigą. Vienoje asemblerio 
programos rinkmenoje turi būti tik viena direktyva END. Ji yra rašoma 
be jokių papildomų ženklų. 

4. Asemblerio pastoviosios nustatymo direktyva EQU . 
Šia direktyva yra suteikiami vardai duomenų atminties registrams. 
Pavyzdžiui, norint suteikti 0Ch registrui vardą Vardas, į programą 
reikia įvesti šią eilutę: 

Vardas EQU  0Ch 
Naudojant šią direktyvą, taip pat galima nustatyti pastoviųjų skaitines 
vertes, pvz.: 

Septyni   EQU  7   (pastoviajai Septyni priskirta vertė 7). 
5. Parametrų sąrašo direktyva LIST . 

Ši direktyva keičia programos rinkmenos transliavimo ir spaudinio 
(listing) rinkmenos formavimo parametrus. Ji gali būti naudojama 
nustatant naudojamo MV tipą. Pavyzdžiui, naudojant MV PIC16F84A, 
į programą turi būti įvesta ši eilutė: 
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LIST   p=16F84 
Visi parametrai, naudojami su šia direktyva, turi būti nurodyti 
dešimtainiais skaičiais. 

6. Programos pradžios adreso nustatymo direktyva ORG . 
Ji nurodo programos adresą kodui, einančiam po šios direktyvos. Jei ši 
direktyva nėra naudojama, kodas yra formuojamas pradedant nuliniu 
adresu.  

Pavyzdžiui, norėdami nurodyti, kad programos pradžios adresas 
yra 0x001, rašome šią programos eilutę: 

  ORG  0x001  

Literatūra 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 

2. MPASM, MPLINK, MPLIB user‘s guide, DS33014J, Microchip 
Technology Inc., http://www.microchip.com , 2005. 278 p. 
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2. Mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketas 
 
2.1. Tyrimo maketas 
 

Mikrovaldiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketas yra skirtas MV 
programuoti (programoms įrašyti į MV programų atmintį), 
programoms išbandyti ir derinti, taip pat MV darbui su išorės 
įrenginiais – šviesos diodais, skystųjų kristalų indikatoriumi ir 
klaviatūra, tirti. Naudojant tam skirtą CON10 jungtį, galima tirti MV 
PIC16F84A sąveiką ir su kitais išorės įrenginiais. 

Maketo elektrinė schema ir konstrukcija pateikti 2.1 ir 2.2 pav. Jį 
sudaro MV PIC16F84A (IS4), kvarcinis 4 MHz  dažnio rezonatorius 
Q1, reikalingas stabilaus dažnio taktiniams impulsams sukurti, 
nuolatinės įtampos keitiklio mikroschema IS1 (TL497), buferis IS3 
(74HCT125), indikacijai skirti šviesos diodai D4, D5, D10–D22, 
skystųjų kristalų (LCD) indikatorius ir klaviatūra M1–M3. Maketas 
taip pat turi maitinimo jungtį K1 bei jungtis DB9 ir CON10, skirtas PK 
nuosekliajam prievadui (COM portui) ir išorės įrenginiams prijungti. 
Maketo darbo režimams keisti įmontuoti perjungikliai J1 ir J2. Makete  
taip pat yra įmontuotas  5 V maitinimo įtampos stabilizatorius IS2 
(7805) ir MV pradinio nustatymo (Reset) mygtukas R. 

Programavimo režimas. Programa iš asmeninio kompiuterio (AK) 
į MV yra perkeliama  naudojant AK nuoseklųjį prievadą. Tam tikslui 
makete yra numatyta atitinkama  jungtis DB9. Makete būtina suderinti 
nuosekliojo prievado skaitmeninio signalo loginių „0“ ir „1“ įtampas, 
kurios atitinkamai svyruoja nuo +12 V iki +3 V ir nuo –12 V iki –3 V, 
su TTL standartą atitinkančiomis įtampomis,  naudojamomis makete, 
kurios „0“ svyruoja nuo 0 V iki +0,8 V, o  „1“ – nuo +2,4 V iki +5 V. 
Tam yra panaudota mikroschema IS3 (2.1 pav.). Pereiti į 
programavimo režimą naudojamas jungiklio J1 perjungiklis J1.1, 
kuriuo prijungiamas maitinimas prie nuolatinės įtampos keitiklio 
mikroschemos IS1 ir persiunčiama „0“ įtampa į visus keturis IS3 
ventilius, leidžianti praeiti signalui iš AK nuosekliojo prievado į MV ir 
tranzistoriaus V1 bazę. Mikroschema IS1 sukuria MV programuoti 
(programos  kodui  į  FLASH  atmintį  įrašyti) būtiną įtampą Up =13 V,  
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2.1 pav. Mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketo elektrinė schema 
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2.2 pav. Mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketas 
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todėl įtampos impulsų, kurie naudojami MV programuoti,    amplitudė   
yra +13 V.  Prijungus   prie  MV   pradinio   nustatymo  išvado  MCLR  
įtampos šaltinį Up, MV pereina į programavimo režimą. Mikroschemos 
IS3     ventilis     a,  reaguodamas      į      signalą,     ateinantį     iš  AK,   
komutuoja programavimui reikalingą įtampą Up. Tam yra naudojami 
tranzistoriai V1 ir V2. Programos įrašymo metu „1“ įtampa, ateinanti iš 
IS3 ventilio a, leidžia atidaryti tranzistorių V1, o šis savo ruožtu uždaro 
tranzistorių V2, todėl Up patenka į MV išvadą MCLR. Tai parodo 
šviesos diodas D5, kuris šviečia programos įrašymo metu. 
Programuojant signalai, atėję iš AK, patenka į IS3 mikroschemos 
ventilius c, d, o iš jų į MV prievado B išvadus RB6 ir RB7. Programos 
įrašymui pasibaigus, į V1 persiunčiama „0“ įtampa, todėl V1 yra 
uždaromas, o atsidaręs tranzistorius V2 prijungia MCLR išvadą prie 
bendrojo maitinimo laido, t. y. atlieka pradinį MV nustatymą. Įrašyta 
programa gali būti nuskaityta naudojant B prievado išvadą RB7. 
Nuskaitomas signalas į AK  patenka per IS3 mikroschemos ventilį b. 

Darbo režimas. Maketas į darbo režimą yra perjungiamas 
jungikliu J1.1, kuris atjungia mikroschemos IS1 maitinimą ir persiunčia 
„1“ įtampą į buferio IS3 1, 4, 10 ir 13 išvadus. Ši įtampa draudžia 
signalui praeiti iš AK nuosekliojo prievado į MV ir formuoja IS3 
ventilių išėjimuose „1“ įtampas. Dėl šios priežasties tranzistorius V1 
atsidaro, uždarydamas tranzistorių V2, dėl ko per grandinę D2, R10  į 
MV išvadą MCLR patenka „1“ įtampa ir MV pradeda dirbti pagal 
įrašytą programą. 

MV A ir B prievadų išvadų būsenoms stebėti yra panaudoti 
šviesos diodai D10–D22, kurie šviečia, kai išvaduose yra įtampa, 
atitinkanti „1“ (įtampa artima 5 V), ir nustoja šviesti, kai išvaduose 
atsiranda įtampa, atitinkanti „0“ (įtampa artima 0 V), arba kai išvadai 
veikia įvesties režimu ir turi didelę pilnutinę varžą maitinimo atžvilgiu. 
A prievado išvado RA4 schema išvesties režimu, skirtingai nuo kitų 
įvesties/išvesties išvadų, yra su atvira santaka. Kad  šviesos diodas, 
prijungtas prie šio išvado, šviestų, kai jame yra formuojamas „1“, jis 
yra nuolat rezistoriumi R16 prijungtas prie +5 V (2.1 pav.). Dėl šios 
priežasties šviesos diodas šviečia ir kai išvadas dirba įvesties režimu. 
Šviesos diodus galima atjungti jungikliu J2.1. 
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Skystųjų kristalų indikatoriaus darbo analizei ir jo valdymui su 
MV makete yra įmontuotas indikatorius LCD1601LC, kuriame galima 
atvaizduoti vieną eilutę  ženklų: raidžių, skaičių arba specialių ženklų 
(iš viso 16 ženklų). Indikatoriui valdyti naudojami visi 8 B prievado 
išvadai ir A prievado RA2, RA3 išvadai. Jungikliu J1.2 galima 
uždrausti kreiptis į indikatorių ir nustatyti jo išvadus D0–D7 į didelės 
pilnutinės varžos būseną. Potenciometru R15 reguliuojamas 
indikatoriaus  kontrastas. 

Makete  yra  įmontuota  klaviatūra,  susidedanti  iš mygtukų M1–
M3. Ji leidžia tirti ir derinti MV programas, kurias vykdant reikia 
nuskaityti signalus, siunčiamus į MV prievadus. Mygtukai yra prijungti 
prie A prievado išvadų RA0 ir RA1. Kai mygtukai nėra nuspausti, į 
šiuos išvadus per rezistorius R17, R18 patenka įtampa, atitinkanti „0“. 
Paspaudus M3 arba M2, atitinkamai į išvadą RA0 arba RA1 per 
rezistorių R19 patenka įtampa, atitinkanti „1“. Paspaudus mygtuką M1 
(juodos spalvos), įtampa, atitinkanti „1“, patenka į abu išvadus. Diodai 
D6–D9 reikalingi tam, kad paspaudus M1 arba vienu metu M2 ir M3, 
nebūtų tarpusavyje sujungti MV išvadai RA0 ir RA1. Jungiklis J2.2 
skirtas klaviatūrai atjungti. 

Makete yra įmontuota jungtis CON10 išorės įrenginiams prijungti 
prie MV A prievado bei maitinimo. Ši jungtis padeda išplėsti MV 
PIC16F84A tyrimo maketo panaudojimą. Jis pritaikomas įvairiems 
išorės prietaisams valdyti, taip pat skaitmeninei informacijai iš kitų 
prietaisų, pvz., jutiklių, nuskaityti. 

Makete yra įmontuotas MV pradinio nustatymo mygtukas R, kuris 
naudojamas tuomet, kai sutrinka MV programos darbas ir reikia 
priverstinai sugrįžti į programos pradžią. 

Maketą maitina išorinis 9 V maitinimo šaltinis, prijungtas prie tam 
tikslui skirtos jungties K1. Norint gauti stabilią 5 V įtampą, reikalingą 
maketui maitinti, jame yra įmontuotas įtampos stabilizatorius IS2 
(7805) ir filtruojantys kondensatoriai C2, C3, C4, C6. Be to, jame yra 
įmontuotas diodas D1, apsaugantis maketą nuo sugadinimo sukeitus 
išorinio maitinimo šaltinio polius. Šviesos diodas D4 yra maitinimo 
įtampos indikatorius. 
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2.2. Skystųjų kristalų indikatorius LCD1601LC 

 
Skystųjų kristalų indikatoriai (Liquid Crystal Display – LCD) 

(toliau indikatoriai)  yra naudojami matavimo ir apskaitos prietaisuose. 
Vienas iš populiariausių yra LCD1601LC indikatorius, kurio bendras 
vaizdas pateiktas 2.2 pav. Jis gali atvaizduoti raides, skaičius, 
aritmetinių veiksmų, skiriamuosius ir kt. ženklus. Indikatorius turi 
vieną 16 skilčių eilutę, t. y. jame galima atvaizduoti iki 16 ženklų. 
Kiekvienoje skiltyje esantis ženklas formuojamas  5x8  taškų matrica, 
t. y.  iš  viso  ženklams   indikatoriuje   atvaizduoti   yra  naudojama 
640 taškų, kurie yra valdomi Hitachi firmos skystųjų kristalų 
indikatoriaus valdikliu HD 44780. Ryšiui tarp indikatoriaus valdiklio ir 
MV naudojamos 8 arba 4 duomenų/komandų ir 3 valdymo linijos.  
Valdymo linijoms prijungti yra naudojami indikatoriaus R/W 
(Read/Write),  RS (Register Select) ir  E (Enable), o  duomenims – 
D0–D7 išvadai (2.3 pav.).  R/W išvadas nustato indikatorių 
duomenims įrašyti arba nuskaityti. Norint nuskaityti duomenis iš 
indikatoriaus, į šį išvadą siunčiama „1“, o norint įrašyti „0“ įtampa. RS 
išvado įtampa nustato komandų arba duomenų įrašymo į indikatorių 
režimą. Jei ji atitinka „1“, tai signalai, pasiųsti  į indikatoriaus D0–D7 
išvadus, yra suprantami kaip duomenys, nurodantys, kokį ženklą reikia 
atvaizduoti indikatoriuje, jei „0“ – kaip komanda. E išvadas leidžia (jei 
jame yra „1“ įtampa) arba draudžia (jei jame yra „0“ įtampa) kreiptis į 
indikatorių per išvadus R/W ir RS. Kai į E išvadą yra siunčiamas 
drausties signalas, D0–D7 išvadų pilnutinė varža padidėja ir jie 
nereaguoja į MV signalus. Be minėtų, indikatorius dar turi  išvadus 
GND ir +5 V maitinimui prijungti ir išvadą VEE ženklų kontrastui 
reguliuoti (2.3 pav.). Indikatorius yra maitinamas iš 5 V įtampos 
šaltinio, jo naudojama srovė  – 1,3 mA. 

Indikatorius turi RAM atmintis DDRAM (Display Data RAM) ir 
CGRAM (Character Generator RAM) bei ROM atmintį. DDRAM 
atmintyje yra saugojami ženklų, kurie atvaizduojami indikatoriuje, 
kodai (ROM atminties adresai).  Jos talpa yra 80 x 8 bitai, ši atmintis 
gali   saugoti   iki  80  ženklų kodų.  ROM  atmintis  yra  skirta  saugoti  
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2.3 pav. Skystųjų kristalų indikatorius LCD1601LC 
 

ženklų, kurie yra  atvaizduojami  indikatoriuje,  duomenims.  Jos  talpa 
yra 9 920  bitų. Indikatorius LCD1601LC gali atvaizduoti 189 ženklus, 
kurių duomenys į ROM atmintį yra įkeliami indikatoriaus valdiklio 
HD44780   gamybos   metu.  CGRAM   atmintis   saugoja papildomų, 
vartotojo   sukurtų,  nestandartinių  ženklų  duomenis.  Jos  talpa  yra 
64 x 8 bitai. Vienam ženklui formuoti naudojama  5x8 taškų matrica, o 
duomenims  apie  kiekvieną  matricos   eilutę  saugoti yra naudojamas 
1 baitas, todėl vieno ženklo duomenims išsaugoti  reikia 8 baitų 
atminties. Ženklo duomenys saugo informaciją apie kiekvieno matricos 
taško būseną. Kadangi taškas gali turėti dvi būsenas (įjungtas arba 
atjungtas), jo būsenos informacijai saugoti  pakanka  1 bito.  Vartotojas 
gali susikurti ir šioje atmintyje saugoti iki 8 nestandartinių ženklų 
duomenis. Ženklai, kurių duomenys yra saugojami ROM atmintyje, ir 
jų kodai pateikti 2.1 lentelėje. 

Ženklo vieta indikatoriuje (indikatoriaus skiltis, į kurią jis bus 
įkeltas) yra susieta su jo kodo įrašymo vieta (registro adresu) DDRAM 
atmintyje, todėl norint, kad ženklas būtų įkeltas į norimą indikatoriaus 
skiltį, jo kodas turi būti įkeltas į ją aptarnaujantį DDRAM atminties 
registrą (2.2 lentelė). Matome, kad pirmąsias aštuonias (1–8) 
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indikatoriaus skiltis aptarnauja atitinkamai 00–07 DDRAM atminties 
registrai, o likusias aštuonias (9–16) –  64–71 registrai. 
 

2.1 lentelė. Indikatoriaus LCD1601LC ženklai  ir jų kodai 
     Aukštes.   
          sk. 
 
Žemes. sk. 

0 
0 
0 
0 

0
0
0
1

0
0
1
0

0
0
1
1

0
1
0
0

0
1
0
1

0
1
1
0

0
1
1
1

1
0
0
0

1
0
0
1

0000 (1)   0 @ P ` p   
0001 (2)  ! 1 A Q a q   
0010 (3)  “ 2 B R b r   
0011 (4)  # 3 C S c s   
0100 (5)  $ 4 D T d t   
0101 (6)  % 5 E U e u   
0110 (7)  & 6 F V f v   
0111 (8)  ‘ 7 G W g w   
1000 (1)  ( 8 H X h x   
1001 (2)  ) 9 I Y i y   
1010 (3)  * : J Z j z   
1011 (4)  + ; K [ k {   
1100 (5)  , < L ¥ l |   
1101 (6)  – = M ] m }   
1110 (7)  . > N ^ n →   
1111 (8)  / ? O _ o ←    
 

 
 

2.2 lentelė. Indikatoriaus LCD1601LC skilties kodo adresas 
Skiltis (žr. 2.3 pav.) 1 2 3 4 5 

DDRAM atminties adresas 00 01 02 03 04 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
05 06 07 64 65 66 67 68 69 70 71 
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Indikatorius LCD1601LC turi 8 skilčių komandų registrą IR 

(Instruction Register) ir duomenų registrą DR (Data Register). IR 
registre yra saugojamas komandos kodas, kuris yra įkeliamas iš 
indikatorių valdančio MV. DR registre yra laikinai saugojamas 
duomenų baitas, kuris turi būti įrašytas į DDRAM arba CGRAM 
atmintis arba yra nuskaitytas iš jų. Duomenys įrašyti iš MV į DR 
registrą yra automatiškai perkeliami į DDRAM ir CGRAM atmintis. 

Indikatorius   turi   8   bitų    komandų   sistemą,   kuri   pateikta 
2.3 lentelėje. Komandomis yra valdomas indikatoriaus darbas: 
įjungiamas arba išjungiamas žymeklis, žymeklio mirksėjimas bei pats 
indikatorius, nustatoma žymeklio judėjimo kryptis ir t. t.  Komandomis 
taip pat yra nustatomi naudojamo indikatoriaus parametrai 
(indikatoriaus eilučių skaičius, ženklų matricos dydis) bei DDRAM 
arba CGRAM  atminčių adresai, į  kuriuos  bus įrašomi arba iš kurių 
bus   nuskaitomi   duomenys.   Indikatorius   turi   komandą,  užimtumo 
požymio bitui BF (Busy Flag) nuskaityti. Šio bito pasikeitimas iš „1“  į  
„0“  parodo, kad indikatoriaus valdiklis baigė vykdyti vidinę operaciją 
ir į jo IR registrą gali būti įkelta kita komanda. I/D bitas (2.3 lentelė) 
padidina (kai į registro  skiltį, kurioje jis yra saugojamas, yra įkeltas 
„1“) arba sumažina (kai įkeltas „0“) DDRAM atminties adresą vienetu, 
įrašius ženklo kodą į šią atmintį arba nuskaičius iš jos. Šio bito turinys 
nustato ir žymeklio judėjimo kryptį. Po kiekvieno įrašymo arba 
nuskaitymo žymeklis indikatoriuje yra perstumiamas  per vieną vietą. 
Jei į I/D bito skiltį įkeltas „1“ , tai žymeklis juda į dešinę, jei „0“ – į 
kairę. S bitas, kai į jo skiltį įkeltas „1“, priklausomai nuo I/D bito 
turinio, perstumia visus indikatoriaus ženklus į kairę arba dešinę. Jei į 
šio bito skiltį įkeltas  „0“, perstūmimas yra draudžiamas. D, C, B bitai 
įjungia (kai į jų skiltis įkeltas „1“) arba išjungia (kai įkeltas „0“) 
indikatorių, žymeklį, žymeklio mirksėjimą. S/C bitas nustato žymeklio 
ir indikatoriaus ženklų perstūmimą per vieną indikatoriaus skiltį 
nekeičiant DDRAM atminties turinio. Kai į šio bito skiltį įkeltas „1“, 
atliekamas ženklo perstūmimas, kai „0“ – žymeklio perstūmimas. R/L 
bitas nustato ženklo ir žymeklio perstūmimo kryptį. Kai į jo skiltį 
įkeltas „1“, ženklas ir žymeklis perstumiami per vieną indikatoriaus 
skiltį į dešinę, kai  „0“ – į kairę. DL bitas nusako, kokio ilgio duomenų  
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2.3 lentelė. Indikatoriaus LCD1601LC komandos 

Komandos kodas 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
Komandos 
aprašymas 

0 0 0 0 0 0 0 1 Išvalo indikatorių 

0 0 0 0 0 0 1 * 
Sugrąžina žymeklį 
ir ženklus į pradinę 
padėtį 

0 0 0 0 0 1 I/D S 

Nustato žymeklio 
judėjimo kryptį ir 
leidžia atlikti 
perstūmimą arba 
draudžia 

0 0 0 0 1 D C B 

Įjungia arba 
išjungia 
indikatorių, 
žymeklį, žymeklio 
mirksėjimą  

0 0 0 1 S/C R/L * * Perstumia žymeklį 
ir ženklus 

0 0 1 DL N F * * 

Nustato ryšio su 
MV duomenų ir 
komandų linijų 
kiekį, indikatoriaus 
eilučių skaičių, 
ženklo matricos 
dydį 

0 1 AGG Nustato SGRAM 
atminties adresą 

1 ADD Nustato DDRAM 
atminties adresą 

BF AC Nuskaito BUSY 
bito turinį 

Įrašomi duomenys į DDRAM, CGRAM Įrašo duomenis 
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arba komandų žodis yra naudojamas ryšiui tarp MV ir indikatoriaus. 
Kai ryšiui naudojami 8 bitų žodžiai (8 ryšio linijos), į DL bito skiltį turi 
būti įkeltas „1“, kai 4 bitų (4 ryšio linijos) – „0“. N, F bitai nusako 
naudojamo indikatoriaus savybes: N – eilučių skaičių, o F – ženklo 
matricos dydį. Jei naudojamas 2 eilučių 8 ženklų arba  1 eilutes 16 
ženklų  indikatorius,  į  N  bito  skiltį  reikia įkelti „1“, jei naudojamas 
1 eilutės 8 ženklų indikatorius – „0“. Kai indikatoriaus ženklo matrica 
sudaryta   iš 5x10  taškų,  į  F  bito  skiltį  reikia  įkelti   „1“,  kai  iš 
5x8 taškų – „0“. AGG yra 6 bitų dvejetainis skaičius, nusakantis 
SGRAM atminties registro, kurio turinį reikia nuskaityti arba pakeisti, 
adresą. ADD  yra 7 bitų dvejetainis skaičius, parodantis DDRAM 
atminties registro, kurio turinį po šio kreipimosi reikia nuskaityti arba į 
kurį reikia įkelti duomenis, adresą. BF yra užimtumo požymio bitas, 
kuris yra naudojamas indikatoriaus būsenai nustatyti, o AC yra 7 bitų 
dvejetainis skaičius, rodantis indikatoriaus adreso skaitiklio turinį. 
Žvaigždute pažymėtos skiltys nenaudojamos. 
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3. Programų paketas MPLAB IDE ir PIC mikrovaldiklių 
programavimas 

 
3.1. Programų paketo MPLAB IDE paskirtis ir struktūra 
 

MPLAB IDE yra programų paketas, pavadintas „Integruota 
projektavimo aplinka“ (Integrated Development Environment). Jis 
skirtas PIC MV programoms sudaryti, redaguoti, derinti bei MV 
programos skaitmeniniam kodui (hex file) formuoti Windows terpėje. 
MPLAB IDE paketą sukūrė PIC MV gamintoja firma Microchip. Jis 
yra platinamas nemokamai, paketo apimtis – apie 40 MB. Paketas yra 
nuolat modifikuojamas ir šio leidinio sudarymo  metu (2005 m. 
pradžia) populiariausia yra  MPLAB(R) IDE v6.60 versija, kurią ir 
nagrinėsime šiame skyriuje. 

MPLAB IDE paketas naudojamas šiems tikslams: 
– MV programoms sudaryti ir redaguoti; 
– sudarytoms programoms derinti naudojant modeliavimą, taip 

pat įvertinant iš išorės siunčiamus signalus; 
– programų kodui įrašyti į MV programų atmintį (MV 

programuoti); 
– MV sąsajai su emuliatoriais (aparatiniais programų darbo 

analizatoriais) organizuoti. 
MPLAB IDE paketą sudaro šie  komponentai: 
Projektų tvarkyklė (Project Manager) – naudojama projektams 

sudaryti ir darbui su projekto rinkmenomis (project files). 
Redaktorius (MPLAB Editor) – skirtas programų tekstų ir kodų 

rinkmenoms sudaryti ir redaguoti. 
Imituoklis (Simulator) (MPLAB SIM) – skirtas MV programos 

komandų vykdymui ir MV įvesties/išvesties prievadų darbui 
modeliuoti naudojant AK. 

Emuliatorius (Emulator) (MPLAB ICE) – skirtas programų darbo 
analizei  realiu laiku su firmoje Microchip gaminamais emuliatoriais, 
t. y. skirtingai nuo imituoklio MPLAB SIM, jis naudoja specialią 
aparatinę dalį – emuliatorių. 
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Universalus asembleris (MPASM Assembler) – skirtas MV 
programos kodui (hex file), kuris programuotuvu yra įrašomas į MV, 
sudaryti (transliacijai) iš tekstinės rinkmenos. 

Ryšių redagavimo programa (MPLINK Object Linker) –
naudojama MV programoms sudaryti iš keleto programinių modulių, 
paruoštų naudojant asemblerinių programų tekstus arba C 
programavimo kalbą ir asemblerinių programų tekstus. 

Bibliotekų tvarkyklė (MPLIB Object Librarian) – skirta anksčiau 
parašytų programų bibliotekoms sudaryti ir valdyti. 

 
3.2.  Programų paketo MPLAB IDE naudojimas 
 

Elektronikos prietaisas su MV turi dvi pagrindines komponentes: 
aparatinę ir programinę. Jos abi yra vienodai svarbios, nes sukurtas 
prietaisas tinkamai veiks tik tuomet, kai patikimai veiks abi minėtos 
dalys. 

Kuriant prietaisą su MV būtina turėti: 
– aparatinės prietaiso dalies maketą, t. y. taip vadinamąją 

„nulinę“ arba specialiai tam tikslui sukonstruotą spausdintinę 
plokštę, kurioje būtų įmontuotas MV ir kitos dalys, būtinos 
prietaiso darbui bei prijungimui prie išorės įrenginių ir 
maitinimo; 

– AK su įdiegtu MPLAB IDE paketu MV programai sudaryti, 
tikrinti, redaguoti ir tekstinei programos rinkmenai paversti į 
hex rinkmeną; 

– programuotuvą, kuriuo, naudojant hex rinkmeną, atitinkama 
programa į MV yra įrašomas sudarytos programos dvejetainis 
kodas. 

Sudarant MV programą labai svarbus yra  MPLAB IDE paketas. 
Toliau pateiksime veiksmus, kuriuos reikia įvykdyti norint gauti 
galutinį kuriamo prietaiso programinės dalies produktą – MV 
programos hex rinkmeną. Tam tikslui atidarome MPLAB IDE paketą 
ir atsiradusiame lange (3.1 pav.) vykdome toliau pateiktus veiksmus. 
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3.1 pav. Programos MPLAB IDE langas 
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1.  MV parinkimas. Parenkamas PIC MV tipas, kuris bus 
naudojamas kuriant prietaisą.

1.1. Vykdome Configure > Select Device. 
1.2. MV parinkimo eilutėje Device iš pateikto sąrašo parenkame 

MV, kurį naudosime kuriamam prietaisui (mūsų atveju tai būtų 
PIC16F84A). 

1.3. Paspausti OK. 
Pasirinkto prietaiso tipas turi atsirasti lango apačioje esančioje 

būsenos eilutėje (3.1 pav.). 
2. MV konfigūracijos bitų nustatymas. MV paruošiamas darbui 

suteikiant jam reikiamą konfigūraciją. 
2.1. Vykdome Configure>Configuration Bits. 
2.2. Atsiradusio lango eilutėje Oscillator pateikiamas 

rezonatoriaus, nustatančio taktinį MV dažnį, tipas (LP, XT, HS – kai 
naudojamas kvarcinis  arba  keraminis rezonatorius, kurio dažnis 
atitinkamai yra (32–200) KHz, (0,455–4) MHz, (8–10) MHz; RC – 
kai dažniui nustatyti naudojama grandinė, kurią sudaro rezistorius ir 
talpa); 

2.3. Eilutėje Watchdog Timer, parinkdami On arba Off, 
įjungiame arba išjungiame darbo monitoriaus laikmatį (Watchdog 
Timer). 

2.4. Eilutėje Power up Timer, parinkdami On arba Off, 
įjungiame arba išjungiame pradinio nustatymo (Reset) būsenos 
fiksuotą 72 ms išlaikymą po maitinimo įtampos atsiradimo. 

2.5. Eilutėje Code Protect, parinkdami On arba Off, įjungiame 
arba išjungiame programos, įrašytos į MV, kodo nuskaitymo apsaugą. 
Pastaba. MV konfigūracijos bitai gali būti nustatyti ir MPASM 
direktyva  __CONFIG, įvedant ją į MV programos tekstą, pvz.: 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF. 
Pastaroji konfigūracija rodo, kad naudojamas kvarcinis arba keraminis 
rezonatorius, kurio dažnis yra (0,455–4) MHz diapazone, darbo 
monitoriaus laikmatis (Watchdog Timer) bei programos kodo, įrašyto į 
MV, nuskaitymo apsauga yra atjungti, o pradinio nustatymo (Reset) 
būsenos fiksuotas 72 ms išlaikymas po maitinimo įtampos atsiradimo 
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yra įjungtas. Siekiant išvengti nesusipratimų nustatant konfigūracijos 
bitus, būtina pasirinkti tik vieną iš minėtų būdų. 

3. Programos teksto sudarymas. Įvedamas arba įkeliamas 
programos tekstas. 

3.1. Disko (pvz., C) šaknyje sukuriame naują katalogą, kuriame 
bus laikomos rinkmenos, reikalingos MV programos kodui sudaryti. 

3.2. Vykdome File>New (atsidariusiame tuščiame redaktoriaus 
lange yra įvedamas arba įkeliamas MV programos tekstas). 

3.3. Įvestam tekstui išsaugoti vykdome File>Save As, 
suteikdami rinkmenai pavadinimą ir nurodydami, kad ją reikia 
išsaugoti kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source files), t. y. su 
plėtiniu .asm, ir kad ji turi būti įdėta į katalogą, kurį prieš tai sudarėte. 
Plačiau apie programos teksto sudarymą galima rasti MPLAB IDE 
paketo skyriuje MPLAB Editor Help arba [1]. 

4. Projekto sudarymas. Projektą sudaro rinkmenos, reikalingos 
programos kodui, kuris yra įrašomas į MV, sudaryti ir tikrinti. 

4.1. Vykdome  Project>Project Wizard. Atsiradusiame lange 
spaudžiame Next. Įsitikinkite, kad atsiradusio lango laukelyje įrašytas 
jūsų prieš tai pasirinktas MV tipas ir spauskite Next. 

4.2. Atsiradusiame lange yra pateiktas galimų naudoti kalbų 
priemonių (Language Toolsuite) turinys Toolsuite Contens, o žemiau 
pateiktas takas į jų buvimo vietą. Jei kurios nors iš nurodytų 
priemonių takas nėra nurodytas, ties juo atsiranda kryželis. Norint tęsti 
darbą, turi būti nurodyti takai į visas kalbų priemones. Jei, pvz., 
MPLAB IDE programa yra C disko kataloge Program Files, tai 
naudojamų priemonių, įrašytų langelyje Toolsuite Contens, takai yra 
šie: 

– MPASM Assembler:  C:\Program Files\MPLAB IDE\ 
MCHIP_Tools\mpasmwin.exe ; 

– MPLINK Object Linker:  C:\Program Files\MPLAB IDE\ 
MCHIP_Tools\mplink.exe ; 

– MPLIB Librarian:  C:\Program Files\MPLAB IDE\ 
MCHIP_Tools\mplib.exe . 

Spaudžiame mygtuką Next. 
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4.3. Atsidariusiame lange, eilutėje Project Name, įrašome 
sugalvotą projekto pavadinimą, o eilutėje Project Directory  
nurodome katalogą, kuriame jis bus įdėtas. Nurodyti katalogą patogu 
mygtuku Browse. Nurodome prieš tai sudarytą naują katalogą ir 
spaudžiame mygtuką Next. 

4.4. Pažymime rinkmenas, kurias norime įdėti į projektą ir 
spaudžiame Add. Norėdami išimti rinkmenas iš projekto, naudojame 
mygtuką Remove. Būtina, kad į projektą būtų įdėta sudaryta MV 
programos asemblerinio teksto rinkmena (rinkmenos) su plėtiniu .asm, 
nes, sudarant hex rinkmeną, ji ir kitos projekto rinkmenos 
automatiškai atsiranda kataloge, kuriame buvo MV programos 
asemblerinio teksto rinkmena. Spaudžiame mygtuką Next. 

4.5. Atsiradusiame Summary lange yra pateikti pagrindiniai 
sudaryto projekto duomenys: naudojamo MV tipas; naudojama kalbų 
priemonė; sudarytos projekto rinkmenos su plėtiniu .mcp pavadinimas 
ir takas į jį. Jei pateikta informacija neteisinga, spaudžiame Back ir 
taip grįžtame į  bet kurį dialogo langą ir darome reikiamus pakeitimus. 
Jei pateikta informacija atitinka norimą, baigiame sudaryti projektą 
spausdami mygtuką Finish. 

4.6. Atsidariusiame MPLAB IDE lange matome įterptą projekto 
langą, kuriame yra projekto pavadinimas ir rinkmenų medis su 
įkeltomis rinkmenomis. Norint atsidaryti projektą, reikia MPLAB IDE 
meniu pasirinkti View>Project. 

4.7. Hex rinkmenai sudaryti spaudžiame mygtuką Build All, 
esantį MPLAB IDE lango viršutinės dalies dešinėje pusėje. Trumpam 
atsidariusiame MPASM lange žalia juosta rodo šio veiksmo vykdymo 
dinamiką, jei yra aptinkama klaidų, juostos spalva pasikeičia į 
raudoną. Pasibaigus šiam veiksmui, minėtas langas užsidaro 
automatiškai ir atsidaro Output langas. Jame yra pateikta informacija 
apie programos kodo sudarymą, įspėjimai apie programos tekste 
aptiktus netikslumus bei klaidas.  Jei buvo aptikta klaidų, hex 
rinkmena nėra sudaroma. Šio etapo metu, be hex rinkmenos, yra 
sudaromos dar trys rinkmenos su plėtiniais: .lst – programos listingo; 
.err – aptiktų klaidų; .cod – rinkmena, reikalinga programai derinti 
naudojant imitatorių arba emuliatorių. Visas projekto rinkmenas 
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galima atsidaryti ir peržiūrėti. Tam tikslui MPLAB IDE lange reikia 
vykdyti File/Open, pasirinkus laukelyje Look in katalogą, kuriame yra 
dominančios rinkmenos, bei laukelyje Files of type – rinkmenų, kurias 
norime peržiūtėti, tipus. 

5. MV programos derinimas (Debugging). Programos derinimą 
galima atlikti naudojant imituoklį MPLAB SIM. Jis yra integruotas į 
MPLAB IDE paketą ir skirtas PIC MV darbui modeliuoti. Imituokliu 
MPLAB SIM galima stebėti MV programos vykdymą programos 
teksto lange bei programų atmintyje, taip pat sekti duomenų kitimą 
duomenų atminties registruose bei dėkle (stack). Programos vykdymą 
galima modeliuoti nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos arba iki 
pasirinkto taško (breakpoint), taip pat modeliuoti galima ir po vieną 
komandą.  

MV programos derinimas MPLAB SIM programa: 
5.1. MPLAB IDE lange atidarome projektą, kurio programą 

norime derinti ir, vykdydami veiksmus, nurodytus skyriaus Projekto 
sudarymas 4.7 punkte, sudarome rinkmeną su plėtiniu cod. 

5.2. Projekto lange esančiame rinkmenų medyje pažymime MV 
programos asemblerinio teksto rinkmeną (rinkmeną su plėtiniu .asm), 
spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir, pasirinkdami Edit, atidarome 
programos tekstą. 

5.3. Vykdome Debugger>Select Tool ir pasirenkame MPLAB 
SIM. 

5.4. Atsiradusiame įrankių laukelyje paspaudžiame mygtuką 
Reset (pirmas iš dešinės). Eilutėje ties pirmąja programos komanda, 
nuo kurios bus pradėtas tikrinti programos darbas, turi atsirasti žalios 
spalvos rodyklė. 

5.5. Programos komandų vykdymo eiliškumui stebėti galima 
pasirinkti įvairius režimus:  

– nepertraukiamo programos vykdymo režimą Animate (trečias 
mygtukas iš kairės), kuris leidžia stebėti programos vykdymą 
nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos, iki pasirinktos sustabdymo 
žymės (breakpoint) arba iki momento, kai peržiūra bus sustabdyta 
naudojant mygtuką Halt (antras mygtukas iš kairės). Norint įvesti 
sustabdymo žymę, reikia ties atitinkama eilute pastatyti kursorių ir, 
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paspaudus dešinį pelės mygtuką, pasirinkti Set Breakpoint. 
Sustabdymo žymė panaikinama tokiu pat būdu pasirinkus Remove 
Breakpoint. 

– žingsninį programos vykdymo režimą Step Into (ketvirtas 
mygtukas iš kairės), kuris leidžia eiti po žingsnį, atitinkantį vieną 
programos eilutę, pažymėtą rodykle. 

Duomenų kitimą duomenų atminties registruose galima stebėti 
pasirinkus View>File Registers, o dėkle – pasirinkus View>Hardware 
Stack. Naudojant  View>Program Memory, galima sekti programos 
vykdymą programų atmintyje.  

Pasirinkus Debugger>Stopwatch, galima gauti realias programos 
vykdymo laiko trukmes. Norint gauti atskirų programos dalių 
vykdymo trukmes, reikia į reikiamas programos vietas įkelti 
sustabdymo žymes. 

 
3.3. Mikrovaldiklio PIC16F84A programavimas 

 
Sudarytų programų kodui įrašyti į MV (MV programuoti) yra 

naudojamas MV PIC16F84A tyrimo maketas, aprašytas 2 skyriuje [2], 
ir programa NT PIC PROGRAMMER [3, 4], kurios langas yra 
pateiktas 3.2 pav. 

Didžiąją programos lango dalį užima sektorius,kuriame galima 
stebėti duomenų, įrašomų į MV (nuskaitytų iš MV) programų 
(Program memory), duomenų (Data memory) ir konfigūracijos 
(Configuration memory) atmintis, hex rinkmenas. Langelyje 
Configuration word matosi, kaip yra atlikta MV konfigūracija 
(vykdant 3.2 skyriaus 2.1–2.5 punktus). Langelyje Comunications 
port yra nustatomas AK nuosekliojo prievado (COM port) numeris, 
prie kurio yra prijungtas maketas, o lange Mode – MV tipas. Lango 
apačioje yra mygtukai, kuriais vykdomas įrašytų į MV hex rinkmenų 
nuskaitymas (Read), įrašymas (Write), ištrynimas (Erase), programos 
kodo apsaugos panaikinimas (Clear CP), hex rinkmenų iš atitinkamo 
katalogo įkėlimas (Load) ir nuskaitytų iš MV hex rinkmenų 
išsaugojimas (Save).  

 

 

53

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



 
 

 

3.
2 

pa
v.

 P
ro

gr
am

os
 N

T 
PI

C
 P

R
O

G
R

A
M

M
ER

 la
ng

as
 

 
 

 

54

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



Programuojant MV reikia atlikti šiuos veiksmus: 
1. Įkelti programą NT PIC PROGRAMMER. Langelyje 

Comunications port pažymėti naudojamą AK nuosekliojo prievado 
numerį, o lange Mode – MV. 

2. Įkelti sudarytą MV programos hex rinkmeną. Tam spausti 
mygtuką Load, atsidariusiame lange pasirinkti katalogą, kuriame yra 
projektas,  ir  jame  esančią rinkmeną su plėtiniu .HEX ir spausti 
Open. 

3. Spaudžiant mygtuką Write, įrašyti programos kodą į MV 
atmintį. Ryšį tarp AK ir maketo parodo žalio šviesos diodo, esančio 
prie nuosekliojo prievado jungties, mirgėjimas. 

4. Spaudžiant mygtuką Read, galima nuskaityti MV programų, 
duomenų (EEPROM) ir MV konfigūracijos atminčių turinį, o 
naudojant Erase – jį ištrinti. Įsitikinti, kad prieš tai buvęs kodas yra 
ištrintas, galima nuskaičius MV atminčių turinį. Visose programų 
atminties ląstelėse turi būti įrašyta 3fff. 

5. Mygtukas Clear CP yra naudojamas tuomet, kai sudarant MV 
konfigūraciją yra įjungiama programos kodo apsauga (_CP_ON) ir dėl 
to neįmanoma nei ištrinti programos, esančios MV, nei įrašyti į jį kitos 
programos. Norint į tokį MV įkelti programą, reikia mygtuku Clear 
CP panaikinti kodo apsaugą.  
 
 
Literatūra 
 

1. MPLAB IDE user‘s guide, DS51519A, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005, 240 p. 

2. R. Weber. PICee development system, Elektor Electronics, No 2, 
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4. Laboratoriniai darbai  
 
1 laboratorinis darbas 
 
Įvadas į mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketą ir programų 
paketą MPLAB IDE 
 
1. Darbo tikslas 
 
 Išstudijuoti mikrovaldiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketą bei 
programų paketą MPLAB IDE. 
 
2. Darbo užduotis 
 

Išmokti sudaryti projektą, įvesti programos tekstą, transliuoti jį į 
hex rinkmeną ir įkelti programą į MV programų atmintį. Ištirti MV 
darbą su įkelta programa, išmokti ją nuskaityti ir ištrinti. 

 
3. Darbo eiga 
 

1. Išsiaiškinti visų maketo mikroschemų, jungčių, jungiklių, 
mygtukų ir šviesos diodų paskirtį (2.1 skyrius). 

2. Susipažinti su programų paketo MPLAB IDE paskirtimi ir 
struktūrą (3.1 skyrius). 

3. Sukurti naują katalogą disko (pvz., C) šaknyje.  
4. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 

File>New atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą ir įvesti MV 
programą, pateiktą 4.1 pav. MV, vykdantis šią programą,  generuoja 
žemo dažnio impulsinius signalus B prievado išvaduose. Medžiagą 
apie programų tekstų įvedimą galima rasti [3] ir paketo MPLAB IDE 
skyriuje MPLAB Editor Help.  

5. Vykdant File>Save As, įvestą programos tekstą išsaugoti 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jai pavadinimą, t. y. kaip rinkmeną 
pavadinimas.asm. 
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6. Remiantis aprašymu, pateiktu 3.2 skyriuje (4 punktas), 
sudaryti projektą, į jį įkelti rinkmeną pavadinimas  .asm. Projektą įdėti 
į sudarytą katalogą. 

7. Atliekant veiksmus, aprašytus 3.2 skyriuje (4.7 punktas), 
sudaryti įvestos programos hex rinkmeną pavadinimas.HEX, taip pat 
rinkmenas pavadinimas.lst, pavadinimas.err ir pavadinimas.cod. 
Gautų rinkmenų paskirtis yra apibūdinta 3.2 skyriaus 4.7 punkte. 
 Pastaba. Jei programoje yra sintaksės klaidų, hex rinkmena nebus 
sudaryta. Aptiktų klaidų apibūdinimas yra pateikiamas Output lange, 
eilutėse su užrašu Error. Ištaisius nurodytas klaidas, hex rinkmenos 
sudarymą būtina pakartoti. 

8. Susipažinti su informacija, pateikta Output lange. Vykdant 
File>Open,  laukelyje Look in pasirinkus savo katalogą, o laukelyje 
Files of type – All files, peržiūrėti gautas rinkmenas. Rinkmenos su 
plėtiniu HEX (hex rinkmenos) turinį išsaugoti laboratorinio darbo 
ataskaitai. 

9. Prijungti MV PIC16F84A tyrimo maketą prie AK nuosekliojo 
prievado (COM port) ir įjungti maketo maitinimą. Maitinimo įtampos 
atsiradimą parodo raudonas šviesos diodas. 

10. Perjungti maketą į programavimo (programos kodo įrašymo į 
MV programų atmintį) režimą, nustatant jungiklį J1.1 į padėtį ON. 

11. Įkelti programą NT PIC PROGRAMMER. Langelyje 
Comunications port pažymėti naudojamą AK nuosekliojo prievado 
(COM porto) numerį, o lange Mode – MV16C84. Mygtuku Read 
nuskaityti MV programų, duomenų (EEPROM) ir MV konfigūracijos 
atminčių turinį ir jį apžiūrėti. Ryšį tarp AK ir maketo parodo mirgantis 
žalias šviesos diodas, esantis prie nuosekliojo prievado jungties 
(medžiaga apie MV programavimą pateikta 3.3 skyriuje).  

12. Mygtuku Erase ištrinti MV programų atminties turinį. Apie 
tai, kad prieš tai buvęs kodas yra ištrintas, įsitikinti nuskaičius MV 
atminčių turinį (atminčių turiniui nuskaityti naudojamas mygtukas 
Read). Visose programų atminties ląstelėse turi būti įrašyta 3fff.  

13. Perjungti maketą į darbo režimą, nustatant jungiklį J1.1 į 
padėtį 1. Stebėti  diodų,  prijungtų  prie  A ir B prievadų, būsenas (visi  
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4.1 pav. Mikrovaldiklio PIC16F84A programos, skirtos žemo dažnio 

impulsiniams signalams generuoti, tekstas   
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šviesos diodai, prijungti prie MV prievadų, turi nešviesti, išskyrus 
prijungtą prie išvado RA4. Paaiškinimą  žiūrėkite 2.1 skyriuje). 

14. Įkelti sudarytą MV programos hex rinkmeną. Tam tikslui 
spausti mygtuką Load, atsidariusiame lange pasirinkti sudarytą 
katalogą ir jame esančią rinkmeną pavadinimas.HEX. Rinkmeną 
pažymėti ir spausti Open. Apžiūrėti NT PIC PROGRAMMER 
programos lange atsiradusio MV programos kodo turinį ir jį 
išstudijuoti. 

15. Perjungti maketą į programavimo režimą, nustatant jungiklį 
J1.1 į padėtį ON. Mygtuku Write įrašyti programos kodą į MV 
programų atmintį. 

16. Perjungti maketą į darbo režimą, nustatant jungiklį J1.1 į 
padėtį 1. Stebint šviesos diodų, prijungtų prie B prievado, būsenas 
įsitikinti, kad prievadų išvaduose yra generuojami žemo dažnio 
impulsiniai signalai (šviesos diodai mirksi). Nubraižyti visų B 
prievado išėjimų įtampų kitimo laike epiūras (ne mažiau kaip tris 
periodus), tariant, kad šviečiantis diodas rodo įtampą, atitinkančią „1“ 
(5 V), o nešviečiantis – „0“ (0 V). Laiko ašyje laiko trukmių atidėti 
nereikia. 

17. Perjungti maketą į programavimo režimą (žr. 10 punktą) ir, 
atliekant veiksmus, aprašytus 12 punkte, ištrinti įrašytą programą. 
Perjungti  maketą  į  darbo režimą ir  įsitikinti, kad programa ištrinta, 
t. y. B prievado išvaduose signalai nėra generuojami. 

18. Vykdant veiksmus, pateiktus 14–15 punktuose, vėl įkelti 
programą į MV ir įsitikinti, kad ji veikia. 
 
4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas 
2. MV PIC16F84A tyrimo maketo elektrinė schema. Makete 

naudojamų mikroschemų, jungčių, jungiklių, mygtukų ir 
šviesos diodų paskirties aprašymas. 

3. Programų paketo MPLAB IDE paskirties ir struktūros 
apibūdinimas. 
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4. MV programos tekstas  ir hex rinkmena (4 ir 8 užduoties 
punktai). 

5. Visų prievado B išėjimų įtampų epiūros (16 užduoties 
punktas). 

6. Išvados. 
 

5. Kontroliniai klausimai 
 
1. Kokia yra  MV PIC16F84A tyrimo maketo paskirtis? 
2. Kokio tipo atmintis naudojama MV PIC16F84A programai 

saugoti? 
3. Ką  daryti yra  priverčiamas  MV paspaudus Reset mygtuką? 
4. Ką  parodo  šviesos   diodai,   prijungti  prie   MV  prievadų? 
5. Kokia kvarcinio rezonatoriaus Q1, naudojamo su MV, 

paskirtis? 
6. Kokio dydžio yra AK nuosekliojo prievado bei TTL signalų 

loginių „0“ ir „1“  įtampų vertės? 
7. Kokia yra programų paketo MPLAB IDE paskirtis? 
8. Kokios programos įeina į  programų paketo MPLAB IDE 

sudėtį? 
9. Kokia imitatoriaus programos MPLAB SIM paskirtis? 
10. Kokia  emuliatoriaus   programos   MPLAB  ICE   paskirtis? 
11. Kokia yra programuotuvo paskirtis? 
12. Kokia informacija yra nustatoma atliekant MV 

konfigūraciją? 
13. Kokios papildomos rinkmenos yra sukuriamos sudarant 

programos hex rinkmeną? 
 
Literatūra 
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2 laboratorinis darbas 
 
Duomenų įrašymas į mikrovaldiklio PIC16F84A prievadus 
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti MV PIC16F84A prievadus, duomenų atminties 
specialiuosius registrus STATUS, TRISA, TRISB, asemblerio 
direktyvas ORG, LIST, INCLUDE, CONFIG, END ir komandas clrf, 
bsf, bcf, movlw, movwf.  
 
2. Darbo užduotis 
 

Atlikti   MV    konfigūraciją,    nustatyti    MV   prievadų   
išvadus duomenims įvesti ir išvesti bei įrašyti duomenis į prievadus. 
 
3. Darbo eiga 
 

1. Išnagrinėti MV PIC16F84A prievadų struktūrą, schemas ir 
savybes (1.3.6  skyrius). 

2. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 
File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 
;************Duomenų įrašymas į MV prievadus *********** 
 
;**********************V. Pavardė*********************** 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
;****************************************************** 
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3. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
 
LIST   p=16F84     ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>  ;iškviečiama rinkmena,  

;aprašanti specifinius 
;MV kintamuosius 

__CONFIG _XT_OSC &  
_WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
 _CP_OFF;      ;suteikiama reikiama  

;konfigūracija MV 
 

Komentaras.  Plačiau  konfigūracijos   suteikimas   MV   
aprašytas  3.2 skyriaus 2 punkte. Kabliataškis programos teksto 
eilutėje rodo komentaro pradžią. Tekstas įrašytas po jo neturi įtakos 
programos darbui ir yra tik pastaba, apibūdinanti komandos, kurią 
liepia vykdyti pateikta eilutė, prasmę. 

4. Asemblerio  direktyva  ORG  nurodyti  programos  pradžios 
adresą: 
 
ORG  0x000      ;nustatomas pradinis  

;programos adresas 
 

Komentaras. Ši direktyva nurodo programos adresą kodui, 
einančiam po šios direktyvos. Programų atminties adresas 0x000 
(0000h) yra vadinamas  pradinio MV nustatymo (Reset) vektoriumi. 
MV, gavęs pradinio nustatymo signalą, visada pradeda vykdyti 
programą, prasidedančią šiuo adresu. 

5. Komanda clrf išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA       ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB     ;išvalyti PORTB registrą 
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Komentaras. Komandos, vykdomos šiose eilutėse, į visas A ir B 
prievadų registrų skiltis įrašo „0“ (sąvoka clear (išvalyti), naudojama 
PIC MV komandoje clrf, suprantama kaip „0“ įkėlimas į visas 
nurodyto registro skiltis). Šios programos eilutės nėra visada būtinos, 
tačiau tvarkingai rašant programas svarbu, kad pradinė padėtis būtų 
griežtai determinuota.  

6. Specialiojo registro STATUS bitu RP0 (jis saugojamas 5 
registro skiltyje) bei komanda bsf pereiti iš duomenų atminties 0 
banko  į 1 banką: 

 
bsf  STATUS, 5     ;pereiti į 1 banką  

 
Komentaras. Pagal nutylėjimą STATUS registro RP0 bito skiltyje 

yra įkeltas „0“, t. y. MV yra nustatytas darbui su duomenų atminties 
registrais, esančiais 0 banke. Komanda bsf (bit set file bit n) 
naudojama nustatyti „1“  n-tojoje registro skiltyje, t. y. šiuo atveju ji 
nustato MV darbui su registrais, esančiais 1 banke.  

7. TRISB registru nustatyti B prievado išvadus signalui išvesti: 
 

movlw  b’00000000’   ;įrašyti į W registrą  
 ;dvejetainį skaičių,  
 ;pateiktą tarp kabučių 

movwf   TRISB    ;perkelti W registro  
 ;turinį į B prievadą  

 
Komentaras. Komanda movlw (move literal to W) skirta įkelti 8 

bitų skaičiui į W registrą. Raidė b, kuri eina po minėtos komandos, 
rodo, kad įkeliamas skaičius (jis rašomas po b raidės) yra dvejetainis. 

Komanda movwf (move W to f) perkelia W registro turinį į 
duomenų atminties registrą f (šiuo atveju į registrą TRISB).  

Specialiuoju registru TRISB yra suteikiama reikiama 
konfigūracija B prievadui, t. y. jo išvadai nustatomi duomenims įvesti 
arba išvesti. Norint nustatyti išvadą duomenims įvesti, į atitinkamą 
registro TRISB skiltį  turi  būti  įkeltas  „1“,  o  išvesti – „0“.  
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Analogiškai,  naudojant registrą  TRISA,  yra  suteikiama  reikiama  
konfigūracija  A prievadui. 

8. Komanda bcf ir specialiojo registro STATUS bitu RP0 pereiti 
iš duomenų atminties 1 banko  į 0 banką: 
 
bcf  STATUS, 5      ;pereiti į 0 banką  

 
Komentaras. Komanda bcf (bit clear file bit n) naudojama 

nustatyti „0“  n-tojoje registro skiltyje. Pateikta programos teksto 
eilutė liepia vykdyti komandą, įrašančią „0“  5 STATUS registro 
skiltyje, t. y. liepia pereiti iš duomenų atminties 1 banko  į 0 banką. 

9. Įvesti programos fragmentą: 
 
movlw   b’11111111’    ;įrašyti į W registrą  

;dvejetainį skaičių,  
;pateiktą tarp kabučių  

movwf   PORTB     ;perkelti W registro  
;turinį į B prievadą 

 
Komentaras. Dviejose prieš tai pateiktose programos eilutėse 

vykdomos komandos, kuriomis į visas B prievado  skiltis yra 
įkeliamas „1“. Visi B prievado išvadai buvo nustatyti duomenims 
išvesti, todėl juose turi atsirasti įtampos, atitinkančios TTL „1“  lygį. 
Komandos, panaudotos šiose eilutėse, yra tokios pačios kaip ir 7 
užduoties punkte.  

10. Direktyva END nurodyti programos pabaigą: 
 
END       ;programos pabaiga 
 

11. Vykdant File>Save As, įvestą programos tekstą išsaugoti 1 
laboratorinio darbo metu sudarytame kataloge kaip asemblerinę 
rinkmeną   (Assembly  source  files),  prieš  tai suteikus jai 
pavadinimą. 

12. Vykdant Project>Open, atidaryti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytą projektą ir, pažymėjus Source files kataloge esančią 
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asemblerinę rinkmeną, vykdant Remove, ją išimti iš projekto. Paskui, 
pažymėjus katalogą Source Files bei vykdant Add Filles, įkelti į 
projektą  sudarytos programos asemblerinę rinkmeną. 

13. Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio darbo 7–15 
punktuose, sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant MV 
PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti ją į MV. 

14. Perjungti maketą į darbo režimą (žr. 1 laboratorinio darbo 16 
punktą) ir įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. į visas B 
prievado skiltis yra įrašyti „1“, ką  turi rodyti šviečiantys šviesos 
diodai, prijungti prie prievado išvadų.  

Komentaras. Įjungus MV maitinimą, visi prievado A ir B išvadai 
pagal nutylėjimą yra nustatomi duomenims įvesti (išvadų pilnutinė 
varža maitinimo  atžvilgiu yra didelė), todėl šviesos diodai, prijungti 
prie prievado A išvadų, turi nešviesti (šviesos diodas, prijungtas prie 
A prievado ketvirtos skilties išvado RA4, turi šviesti, nes, palyginti su 
kitais išvadais, turi kitokią prijungimo schemą).  

15. Pakeisti programos tekstą taip, kad 0, 2, 4 ir 6 B prievado 
skiltis atitinkantys išvadai RB0, RB2, RB4 ir RB6 būtų nustatyti 
duomenims įvesti, o to paties prievado 1, 3, 5 ir 7 skiltis atitinkantys 
išvadai RB1, RB3, RB5, RB7 – išvesti ir į visas pastarąsias skiltis 
būtų  įkeltas „1“. Visus A prievado išvadus palikti nustatytus 
duomenims įvesti. Vykdyti veiksmus, pateiktus šio laboratorinio 
darbo aprašymo 13 ir 14 punktuose. Įsitikinti, kad sudaryta programa 
veikia, t. y. į B prievado 1, 3, 5 ir 7 skiltis yra įkelti „1“, ką  turi rodyti 
šviečiantys šviesos diodai, prijungti prie atitinkamų išvadų. Tuo tarpu 
šviesos diodai, prijungti prie likusių prievado A ir B išvadų, neturi 
šviesti. Vykdant File>Save As, išsaugoti įvestą programos tekstą 
laboratorinio darbo ataskaitai. 

16. Perdaryti programą taip, kad visi A ir B prievadų išvadai 
būtų nustatyti duomenims išvesti ir į visas jų skiltis būtų  įkelti „1“. 
Vykdyti veiksmus, pateiktus šio laboratorinio darbo aprašymo 13 ir 14 
punktuose. Įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. į visas 
prievado A ir B skiltis yra įkelti „1“, ką  turi rodyti šviečiantys šviesos 
diodai, prijungti prie visų prievado A ir B išvadų. 
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Pastaba. Šviesos diodas, prijungtas prie prievado A ketvirtos 
skilties išvado RA4, šviečia silpniau, nes šio išvado prijungimo 
schema skiriasi nuo kitų. 

17. Vykdyti  užduotį,  pateiktą  šio  laboratorinio   darbo  
aprašymo  16 punkte, tačiau į A prievado 1, 2 bei į B prievado 0, 2, 4, 
6 skiltis įkelti „1“, o į likusias abiejų prievadų skiltis – „0“. Įkelti 
programą į MV PIC16F84A tyrimo maketą. Įsitikinti, kad informacija, 
įrašyta į prievadus, atitinka šio punkto užduotį. Išsaugoti įvestą 
programos tekstą laboratorinio darbo ataskaitai. 

18. Nustatyti A prievado išvadus RA0 ir RA1 duomenims įvesti. 
Kitų išvadų nustatymus palikti tokius pat kaip pateikta nustatyti šio 
laboratorinio darbo 17 punkte. Įkelti programą į MV PIC16F84A 
tyrimo maketą. Spaudžiant mygtukus M1–M3, išsiaiškinti, kurio 
loginio  lygio  įtampa  yra prijungiama, kai mygtukas yra 
nenuspaustas ir nuspaustas, ir kuris mygtukas kurio išvado įtampą 
komutuoja. 
 
4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. A prievado išvado RA0 valdymo elektrinė schema ir jos 

analizė. 
3. B prievado išvado RB0 valdymo elektrinė schema ir jos 

analizė. 
4. MV PIC16F84A duomenų atminties specialiųjų registrų 

STATUS, TRISA ir TRISB, asemblerio direktyvų ORG, 
LIST, INCLUDE, CONFIG, END ir komandų clrf, bsf, bcf, 
movlw ir movwf paskirties aprašymas. 

5. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 15 ir 17 
punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 

6. Išvados. 
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5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Kokia yra  MV prievadų paskirtis? 
2. Kiek prievadų turi MV PIC16F84A? 
3. Kiek skilčių (išvadų) turi B prievadas? 
4. Kuo skiriasi A prievado išvadą RA4 aptarnaujanti schema 

nuo likusius šio prievado išvadus aptarnaujančių schemų? 
5. Kuo skiriasi B prievado išvadus RB4–RB7 aptarnaujančios 

schemos nuo likusius šio prievado išvadus aptarnaujančių 
schemų? 

6. Kokia asemblerio direktyvų ORG ir END paskirtis? 
7. Kokia specialiojo registro STATUS RP0  bito paskirtis? 
8. Kiek bankų turi duomenų atmintis? 
9. Paaiškinkite komandos clrf prasmę ir paskirtį? 
10. Ką rodo kabliataškis programos teksto eilutėje? 
11. Paaiškinkite komandų bsf ir bcf  prasmę ir paskirtį? 
12. Paaiškinkite komandų movlw ir movwf prasmę ir paskirtį? 
13. Kokiu režimu, duomenų įvesties ar išvesties, yra nustatomi 

visi prievado A ir B išvadai pagal nutylėjimą įjungus MV 
maitinimą? 

14. Kokia specialiųjų registrų TRISA ir TRISB paskirtis? 
15. Į kokias dvi grupes yra suskirstyti MV PIC16F84A duomenų 

atminties registrai? 
 
Literatūra 
 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 

2. PIC16F84 tutorial, http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf , 
2005. 58 p. 
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3 laboratorinis darbas 
 
Programos ciklų sudarymas PIC16F84A mikrovaldikliui 
 
1. Darbo tikslas 
 
 Išstudijuoti komandas goto, nop, decfsz, asemblerio direktyvą 
EQU ir programos ciklų sudarymo principus.  
 
2. Darbo užduotis 
 

Sudaryti MV PIC16F84A programas su ciklais aukšto ir žemo 
dažnio impulsiniams signalams generuoti, jas išbandyti ir ištirti.  
 
3. Darbo eiga 
 
A. Aukšto dažnio impulsinių signalų generatoriaus programa 
 

1. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 
File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 
;**************Aukšto dažnio signalų generatorius ********** 
 
 
;**********************V. Pavardė*********************** 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
 
;****************************************************** 
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2. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
 

;****************************************************** 
 
 
LIST   p=16F84    ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc> ;iškviečiama rinkmena,  
 ;aprašanti specifinius  
 ;MV kintamuosius 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF;     ;suteikiama reikiama  
       ;konfigūracija MV 
 
 
;****************************************************** 
 

3. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 
adresą: 
 
ORG  0x000   ;nustatomas pradinis programos adresas 
 

4. Komanda clrf išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA      ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB    ;išvalyti PORTB registrą 

 
5. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko  į 1 banką: 

 
bsf  STATUS, 5     ;pereiti į 1 banką  

 
6. Nustatyti A ir B prievadų išvadus duomenims išvesti, grįžti į 0 

banką  ir įrašyti „1“ į visas abiejų prievadų skiltis: 
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  movlw  b’00000000’  ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

;pateiktą tarp kabučių 
movwf   TRISB   ;perkelti W registro turinį į 

;TRISB registrą 
  movlw  b’00000’   ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

;pateiktą tarp kabučių 
movwf   TRISA   ;perkelti W  
      ;registro turinį į 

;TRISA registrą 
bcf  STATUS, 5   ;pereiti į 0 banką  

  movlw   b’11111’  ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

;pateiktą tarp kabučių 
movwf   PORTA   ;perkelti W registro turinį į 

;PORTA registrą 
Start   movlw  b’11111111’  ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

;pateiktą tarp kabučių 
movwf   PORTB   ;perkelti W registro turinį į  

;PORTB registrą 
 

Komentaras. Priešpaskutinės eilutės pradžioje įrašytas žodis Start 
yra kreipinio operatorius, kuris yra kaip žymė, naudojama programos 
vykdymui perkelti į pažymėtą vietą.  

7. Įrašyti į visas B prievado skiltis „0“: 
 
movlw   b’00000000’    ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 
        ;pateiktą tarp kabučių 
movwf   PORTB     ;perkelti W registro turinį į B 

  ;prievadą 
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8. Komanda goto (go to address), kuri skirta programos 
vykdymui perkelti į pažymėtą vietą, grąžinti programą darbui į eilutę, 
pažymėtą žyme Start: 
 
goto  Start  ;pereiti į programos eilutę, pažymėtą žyme Start 

 
Komentaras. Šia eilute programoje yra sukuriamas uždaras ciklas, 

kurį MV nuolatos kartoja. Jis apima programos fragmentą tarp ciklo 
pradžios žymės (šiuo atveju žymė yra žodis Start) ir komandos goto 
Start, liepiančios grįžti į pažymėtą vietą. Kaip žymę galima naudoti 
trumpą informatyvų žodį, kuris nesutampa su MV komanda arba 
asemblerio direktyva. Kadangi fragmente pakaitomis į B prievado 
skiltis yra įrašomi „1“ ir „0“, todėl prievado išvaduose yra 
generuojami vienodos fazės impulsiniai signalai. Tokių signalų 
periodą lemia MV komandų įvykdymo greitis. MV PIC16F84A vieną 
komandą, išskyrus perėjimo komandas call, goto, retfie, retlw, return, 
įvykdo per vieną mašininį ciklą, kuris trunka keturis taktinio dažnio 
periodus.  Kadangi  MV PIC16F84A  tyrimo makete yra naudojamas 
4 MHz rezonatorius, tai vieno mašininio ciklo trukmė yra 1 μs.  
Perėjimo komandos yra įvykdomos per 2 mašininius ciklus. Kadangi 
programoje sudarytas ciklas apima penkias komandas, iš kurių viena 
(goto) yra perėjimo, tai generuojamo impulsinio signalo periodas 6 μs, 
t. y. jo dažnis apie 0,17 Mhz. Esant tokio dažnio signalui, šviesos 
diodų, prijungtų prie B prievado, mirgėjimo pastebėti neįmanoma. Jie 
nuolatos švies, tačiau mažesniu intensyvumu nei tada, kai išėjimuose 
yra pastovi įtampa, atitinkanti „1“. 

9. Nurodyti programos pabaigą: 
 
END     ;programos pabaiga 
 

10. Vykdant    File>Save As,    įvestą   programos   tekstą   
išsaugoti  1 laboratorinio darbo metu sudarytame kataloge kaip 
asemblerinę rinkmeną (Assembly source files), prieš tai suteikus jai 
pavadinimą.  
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11. Vykdant Project>Open, atidaryti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytą projektą ir pažymėjus Source files kataloge esančią 
asemblerinę rinkmeną, vykdant Remove, ją išimti iš projekto. 
Pažymėjus katalogą Source Files bei vykdant Add Filles, įkelti į 
projektą  sudarytos programos asemblerinę rinkmeną. 

12. Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio darbo 7–15 
punktuose, sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant programą 
NT PIC PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti 
ją į MV atmintį. 

13. Perjungti    maketą   į    darbo  režimą (žr. 1  laboratorinio  
darbo  16 punktą) ir įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. 
šviesos diodai, prijungti prie A prievado, šviečia intensyviau nei 
šviesos diodai, prijungti prie B prievado.  

Pastaba. Šviesos diodas, prijungtas prie A prievado ketvirtos 
skilties RA4 išvado, šviečia silpniau, nes šio išvado prijungimo 
schema skiriasi nuo kitų. 

14. Komanda nop (no operation), kuri skirta vėlinimui įvesti, 
pailginti generuojamo impulsinio signalo periodą. Tam sudarytoje 
programoje prieš paskutinę eilutę (prieš eilutę goto Start) įvedame 10 
vienodų eilučių: 
 
nop     ;įvesti 1 μs vėlinimą 
. 
. 
. 
nop     ;įvesti 1 μs vėlinimą 

 
Komentaras. Komanda nop įveda vėlinimą, atitinkantį vieną 

mašininį ciklą. Šis programos pakeitimas leidžia pailginti būsenos, 
kurios metu prievadų išvaduose yra „0“, trukmę 10 μs, tuo tarpu 
būsenos, kurios metu prievadų išvaduose yra „1“, trukmė lieka 
nepakitusi. Norint gauti žemo dažnio impulsinį signalą, reikėtų įvesti 
labai daug komandų nop, kas yra nepriimtina, todėl tokiems signalams 
generuoti yra naudojamos kitos komandos.  
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15. Sudaryti programos hex rinkmeną ir įkelti programos kodą į 
MV. 

16. Perjungti maketą į darbo režimą ir įsitikinti, kad šviesos 
diodai, prijungti prie B prievado, šviečia daug silpniau nei naudojant 
pirmąjį programos variantą.  

17. Išsaugoti programos tekstą laboratorinio darbo ataskaitai. 
 
 
B. Žemo dažnio impulsinių signalų generatoriaus programa 
 

18. Asemblerio pastoviosios nustatymo direktyva EQU suteikti 
vardus Kint1 ir Kint2 registrams, kuriuose bus saugojami vėlinimo  
ciklo kintamieji. Tam po eilute, suteikiančia konfigūraciją MV, reikia 
įvesti programos fragmentą: 

 
*************************Kintamieji********************* 

 
Kint1  EQU  0Ch   ;registrą 0Ch pavadinti Kint1 

 
Kint2  EQU  0Dh   ;registrą 0Dh pavadinti Kint2 
 
******************************************************** 

Komentaras. Asemblerio pastoviosios nustatymo direktyva EQU 
patogu    suteikti    vardus    duomenų    atminties   registrams (žr. 
1.3.8 skyrių).  Tai leidžia programoje vietoje registro adreso naudoti 
lengvai atsimenamą, informatyvų vardą, susijusį su kintamuoju, 
saugojamu tame registre. Kintamiesiems saugoti gali būti parinkti bet 
kurie laisvi duomenų atminties bendrosios paskirties registrai. 

19.  Po kiekviena iš eilučių su komanda movwf PORTB įvesti  
programos eilutes. 

Po pirmąja eilute su komanda movwf   PORTB: 
 

Ciklas1 decfsz  Kint1,1  ;atimti vienetą iš kintamojo 
;Kint1 ir, kai jis bus lygus nuliui,

 ;peršokti komandą goto Ciklas1 
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goto  Ciklas1  ;pereiti į programos eilutę, 
;pažymėtą žyme Ciklas1 

decfsz  Kint2,1  ;atimti vienetą iš kintamojo 
;Kint2 ir, kai jis bus  
;lygus nuliui, peršokti  
;komandą goto Ciklas1 

goto  Ciklas1  ;pereiti į programos eilutę, 
;pažymėtą žyme Ciklas1 

 
Po antrąja eilute su komanda movwf   PORTB: 

 
Ciklas2 decfsz  Kint1,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint1 ir, kai jis bus  
       ;lygus nuliui, peršokti 
       ;komandą goto Ciklas2 

goto  Ciklas2  ;pereiti į programos eilutę, 
;pažymėtą žyme Ciklas2 

 decfsz  Kint2,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint2 ir, kai jis bus  
       ;lygus nuliui, peršokti 
       ;komandą goto Ciklas2 

goto  Ciklas2  ;pereiti į programos eilutę, 
;pažymėtą žyme Ciklas2 

 
Komentaras. Komanda decfsz (decrement f, skip if zero) atima iš 

duomenų registre f esančio skaičiaus (kintamojo) vienetą ir, kai šis 
skaičius pasidaro lygus nuliui, liepia peršokti į po jos einančią 
komandą (programos eilutę). 

Iš pastarųjų aštuonių programos eilučių yra sudaromi du dvigubi 
programos ciklai, kuriuos galima pavadinti vėlinimo ciklais (delay 
loops).  Jie yra skirti būsenų, kurių metu PORTB registre įrašyti „1“ ir 
„0“, trukmei pailginti, t. y. impulsinio signalo, generuojamo B 
prievado išvaduose, dažniui sumažinti.  

Duomenų atminties bendrosios paskirties registruose įjungus MV 
maitinimą atsiranda iš anksto nežinomas skaičius, kurio vertę lemia 
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bito atminties ląstelių, t. y. trigerių pečių, asimetrija. Dėl šios 
priežasties pirmojo vėlinimo ciklo įvykdymo trukmė nėra iš anksto 
žinoma. Kadangi vėlinimo ciklas pasibaigia tuomet, kai registrų, 
kuriuose saugojami kintamieji, turinys sumažėja iki skaičiaus 00,  kitų 
vėlinimo ciklų trukmė yra determinuota. Jų pradžioje, atėmus iš  
skaičiaus 00 vienetą, gaunamas šešioliktainis skaičius FF (dešimtainis 
255), todėl komandos decfsz Kint1,1 ir decfsz Kint2,1 visuose 
vėlinimo cikluose, išskyrus pirmąjį, yra kartojamos 256 kartus. 
Kiekvieno ciklo metu iš kintamojo yra atimamas vienetas, o gautas 
rezultatas įkeliamas į kintamajam priskirtą duomenų atminties 
registrą. Kai kintamųjų vertė tampa lygi 00, komanda decfsz liepia 
peršokti vieną eilutę (eilutę su komanda goto). Kadangi vieno ciklo 
metu yra vykdomos dvi komandos, iš kurių viena (goto) yra perėjimo, 
tai bendra trukmė yra 3 μs x 256 = 768 μs. Kadangi naudojamas 
dvigubas  ciklas, tai jų bendra trukmė yra (768 μs x 256) + 768 μs =   
= 197 376 μs.  Kai įvykdoma peršokimo sąlyga, komandos decfsz 
vykdymas pailgėja 1 μs, todėl visa vėlinimo trukmė yra 197 376 μs +  
+ 256 μs = 197 632 μs ≈ 0,2 s. Visą šį laiką B prievado išvaduose 
būna  „1“ įtampa. Tokia pat yra ir „0“ trukmė, todėl generuojamo 
žemo dažnio impulsinio signalo periodas, įvedus vėlinimo ciklus, yra 
apie 0,4 s, t. y. jo dažnis yra apie 2,5 Hz. 

20. Panaikinti eilutes su nop komandomis. 
21. Sudarytos programos teksto viršuje įvesti programos 

pavadinimą „Žemo dažnio impulsinių signalų generatorius“.  
22. Sudaryti programos hex rinkmeną ir įkelti programos kodą į 

MV. 
23. Perjungti maketą į darbo režimą ir įsitikinti, kad sudaryta 

programa veikia, t. y. šviesos diodai prijungti prie prievado A šviečia 
nuolatos, o šviesos diodai prijungti prie B prievado mirksi 
sinchroniškai, maždaug 2,5 Hz dažniu. 

24. Perdaryti sudarytą programą taip, kad MV generuotų to 
paties dažnio signalą, tačiau 0, 2, 4 ir 6  B prievado skiltis 
atitinkančiuose išvaduose RB0, RB2, RB4 ir RB6 būtų generuojami 
impulsiniai signalai, invertuoti signalų, generuojamų to paties 
prievado 1, 3, 5 ir 7 skiltis atitinkančiuose išvaduose RB1, RB3, RB5, 
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RB7, atžvilgiu. Įkelti programos kodą į MV ir, stebint diodų 
mirksėjimą, įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. pakaitom 
šviečia tai viena, tai kita grupė šviesos diodų, prijungtų prie B 
prievado. 

25. Pakeisti 24 punkte sudarytą programą taip, kad visi A ir B 
prievadų išvadai būtų nustatyti duomenims išvesti. Visuose A 
prievado išvaduose turi būti generuojami tos pačios fazės impulsiniai 
signalai, o signalai generuojami B prievado išvaduose turi būti 
invertuoti signalų, generuojamų A prievado išvaduose, atžvilgiu. Įkelti 
programos  kodą  į MV  ir  įsitikinti, kad  sudaryta  programa  veikia, 
t. y. Vieno   pusperiodžio   metu    šviečia   visi  prie   A  prievado, 
kito  pusperiodžio   metu  visi  prie B prievado prijungti šviesos 
diodai. 

26.  Naudojant komandą nop  (šios komandos vykdymas trunka 
1 μs), pakeisti programą, sudarytą 25 punkte, taip, kad  generuojamo 
impulsinio signalo periodas pailgėtų maždaug 4 kartus, t. y. jo dažnis 
būtų apie 1 Hz. Įkelti programą į MV ir, stebint šviesos diodų 
mirksėjimą, įsitikinti kad generuojamo signalo dažnis sumažėjo iki 
maždaug 1 Hz. Išsaugoti programos tekstą laboratorinio darbo 
ataskaitai. 
 

4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. Komandų goto, nop, decfsz bei asemblerio direktyvos EQU 

analizė. 
3. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 26 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
4. Išvados. 

 
5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Kokia yra asemblerio direktyvos EQU paskirtis? 
2. Kokios MV atminties kokiuose registruose yra saugojami 

programos kintamieji? 
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3. Kokie skaičiai atsiranda bendrosios paskirties registruose 
įjungus MV maitinimą? 

4. Paaiškinkite komandos goto paskirtį? 
5. Paaiškinkite, kaip sudaryti programos ciklą. 
6. Koks yra ryšys tarp MV PIC16F84A mašininio ciklo ir 

taktinio dažnio periodo? 
7. Per kiek mašininių ciklų yra įvykdomos perėjimo 

komandos? 
8. Paaiškinkite komandos nop paskirtį. 
9. Paaiškinkite komandos decfsz paskirtį. 
10. Kaip apskaičiuoti laiką, per kurį MV atlieka programos 

ciklą. 
11. Paaiškinkite impulsinio signalo generavimo MV principą. 

 
Literatūra 
 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 

2. PIC16F84 tutorial, http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf,  
2005. 58 p. 
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4 laboratorinis darbas 
 
Paprogramių sudarymas ir duomenų nuskaitymas nuo 
mikrovaldiklio PIC16F84A prievadų  
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti komandas call, return, btfsc, btfss ir paprogramių 
sudarymo bei duomenų nuskaitymo nuo MV prievadų principus.  
 
2. Darbo užduotis 
 

Sudaryti MV PIC16F84A programas su paprogramėmis 
impulsiniam signalui, kurio parametrai valdomi prievadų signalais, 
generuoti. Išbandyti ir ištirti sudarytas programas. 

 
3. Darbo eiga 
 

1. Išnagrinėti 10 ms vėlinimo paprogramę: 
 
;*******************10 ms vėlinimo paprogramė********** 
 
desimtms 
  movlw d'13'    ;įrašyti į W registrą dešimtainį 
        ;skaičių, pateiktą tarp kabučių
  movwf  Kint4   ;perkelti W registro turinį į 

 ;Kint4 registrą 
Ciklas  decfsz  Kint3,1   ;atimti vienetą iš kintamojo  

 ;Kint3 ir, kai jis bus lygus nuliui, 
 ;peršokti komandą goto Ciklas  

  goto  Ciklas    ;pereiti į paprogramės eilutę, 
 ;pažymėtą žyme Ciklas 

  decfsz  Kint4,1   ;atimti vienetą iš kintamojo 
 ;Kint4 ir, kai jis bus lygus nuliui, 
 ;peršokti komandą goto Ciklas 
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  goto  Ciklas    ;pereiti į paprogramės eilutę, 
 ;pažymėtą žyme Ciklas 

  return     ;grįžti į programą 
 
;****************************************************** 
 

Komentaras. Paprogramei yra suteikiamas pavadinimas (mūsų 
atveju desimtms). Pagrindinėje programoje paprogramė yra 
iškviečiama naudojant komandą call (Call Subroutine) ir paprogramės 
pavadinimą, pvz., call  desimtms. Programa, pasiekusi komandą call, 
pradeda vykdyti atitinkamos paprogramės komandas. Komanda return 
(Return from Subroutine), kuri yra įrašoma paprogramės pabaigoje, 
grąžina į pagrindinę programą. Grįžus į pagrindinę programą yra 
vykdoma komanda, einanti po komandos call.  Paprogrames patogu 
naudoti, kai programoje yra pasikartojantis fragmentas. Tuomet tokį 
programos fragmentą galima apiforminti kaip paprogramę ir iškviesti 
atitinkamose programos vietose. Tai leidžia sutrumpinti programą ir 
padaryti ją lengviau suprantamą bei sutaupyti vietos MV programų 
atmintyje. Tačiau paprogramių naudojimas pailgina programos 
įvykdymo laiką, nes reikia vykdyti papildomas komandas call ir 
return. Paprogramė paprastai yra įvedama programos teksto pabaigoje 
prieš asemblerio direktyvą END.  

Viršutinis paprogramės ciklas yra kartojama 256 kartus. Vieno 
ciklo trukmė lygi 3 mašininiams ciklams, nes komanda decfsz yra 
įvykdoma per 1 mašininį ciklą (išskyrus atvejį, kai yra vykdomas 
peršokimas), o komanda goto – per 2 mašininius ciklus. Apatinio ciklo 
kartojimų skaičius yra nustatomas įkeliant atitinkamą skaičių į 
kintamajam Kint4 priskirtą registrą. Pateiktoje paprogramėje apatinio 
ciklo kartojimų skaičius yra 13, todėl bendras paprogramės desimtms  
įvykdymo laikas sudaro (3 μs x 256 x 13) + (3 μs x 13) = 10 023 μs. 
Prie šio laiko dar reikia pridėti komandų movlw ir movwf  įvykdymo 
laiką (1 μs +1 μs), komandos decfsz įvykdymo laiko pailgėjimą, kai 
vykdomas peršokimas (1 μs x 14 peršokimų), taip pat paprogramės 
iškvietimo komandos call (2 μs) bei grįžimo į pagrindinę programą 
komandos return (2 μs) laikus. Todėl bendras paprogramės vykdymo 
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laikas, įskaitant jos iškvietimą ir grįžimą iš paprogramės į pagrindinę 
programą, sudaro 10 043 μs ≈ 10 ms. Šią paprogramę yra patogu 
naudoti sudarant ilgus, nustatytos trukmės vėlinimo ciklus. 
Pavyzdžiui, 1 s trukmės ciklas gali būti sudarytas įtraukiant šią 
paprogramę į ciklą, kuriame ji yra kartojama 100 kartų. Tokiu 
principu sudaromi vėlinimo ciklai yra naudojami programose, skirtose 
nustatyto dažnio ir skvarbos impulsiniam signalui generuoti.  

2. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 
File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 
;*Žemo dažnio signalų generatoriaus programa su paprograme** 
;*******************V. Pavardė*************************** 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
;******************************************************** 
 

3. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
 
;********************************************************  
LIST   p=16F84    ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc> ;iškviečiama rinkmena,  

;aprašanti specifinius  
;MV kintamuosius 

__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF;     ;suteikiama reikiama  

;konfigūracija MV 
;******************************************************** 
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4. Suteikti vardus registrams: 
 
;**********************Kintamieji******************* 
 
Kint1  EQU  0Ch   ;registrą 0Ch pavadinti Kint1  
Kint2  EQU  0Dh   ;registrą 0Dh pavadinti Kint2 
Kint3  EQU   0Eh   ;registrą 0Eh pavadinti Kint3 
Kint4  EQU  0Fh   ;registrą 0Fh pavadinti Kint4 
 
;******************************************************** 
 

5. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 
adresą: 
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
 

6. Komanda clrf išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA       ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB     ;išvalyti PORTB registrą 

 
7. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko į 1 banką: 

 
bsf  STATUS, 5      ;pereiti į 1 banką  
 

8. Nustatyti  A ir B prievadų išvadus duomenims išvesti, grįžti į 
0 banką  ir įrašyti „0“ į  PORTA registrą bei „1“  į  PORTB  registrą: 
 
   movlw  b’00000000’  ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 

 ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   TRISB   ;perkelti W registro turinį į  
        ;TRISB registrą 
   movlw  b’00000’   ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 
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        ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   TRISA   ;perkelti W registro turinį į  
        TRISA registrą  
  bcf  STATUS, 5   ;pereiti į 0 banką  
  Start  movlw   b’00000’  ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 
        ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   PORTA   ;perkelti W registro turinį į 

 ;PORTA registrą 
     movlw  b’11111111’  ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 

  ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   PORTB   ;perkelti W registro turinį į 

  ;PORTB registrą 
 

9. Įvesti žemo dažnio impulsinio signalo generatoriaus 
programos fragmentą: 
 
   movlw d'50'    ;įrašyti į W registrą  
         ;dešimtainį skaičių, 
        ;pateiktą tarp kabučių 
   movwf Kint1    ;perkelti W registro turinį į  
         ;Kint1 registrą 
Ciklas1 call desimtms   ;iškviesti paprogramę desimtms 
  decfsz Kint1,1   ;atimti vienetą iš kintamojo  

 ;Kint1 ir, kai jis bus  
 ;lygus nuliui, peršokti 

  ;komandą goto Ciklas1 
   goto Ciklas1    ;pereiti į programos eilutę, 
         ;pažymėtą žyme Ciklas1 
   movlw b'00000000'  ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 
         ;pateiktą tarp kabučių 
   movwf PORTB   ;perkelti W registro turinį į  
         ;PORTB registrą 

 
82

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



   movlw b'11111'   ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 
         ;pateiktą tarp kabučių 
   movwf PORTA   ;perkelti W registro turinį į  
         ;PORTA registrą 
   movlw d'50'    ;įrašyti į W registrą  
         ;dešimtainį skaičių, 
        ;pateiktą tarp kabučių 
   movwf Kint2   ;perkelti W registro turinį į  
         ;Kint2 registrą 
Ciklas2 call desimtms   ;iškviesti paprogramę desimtms 
  decfsz Kint2,1   ;atimti vienetą iš kintamojo  

 ;Kint2 ir, kai jis bus  
 ;lygus nuliui, peršokti 

  ;komandą goto Ciklas2 
   goto Ciklas2    ;pereiti į programos eilutę, 
         ;pažymėtą žyme Ciklas2 
   goto Start    ;pereiti į programos eilutę, 
         ;pažymėtą žyme Start 
 

Komentaras. Šis programos fragmentas skiriasi nuo 3 
laboratoriniame darbe sudarytos generatoriaus programos atitinkamo 
fragmento tuo, kad vėlinimo ciklams Ciklas1 ir Ciklas2 sudaryti yra 
panaudota paprogramė desimtms, pateikta laboratorinio darbo 
aprašymo 1 punkte, be to, yra nustatomos kintamųjų Kint1 ir Kint2 
vertės. Tai leidžia gauti norimą vėlinimo ciklų įvykdymo trukmę, t. y. 
reikiamą generuojamo impulsinio signalo dažnį ir skvarbą.  Šiame 
programos fragmente kintamųjų Kint1 ir Kint2 vertės yra 50 (abiejų 
vėlinimo  ciklų trukmės yra 10 ms x 50 = 500 ms),  todėl MV 
generuos 1 Hz dažnio impulsinį signalą, kurio skvarba 1. Iš tikrųjų 
dažnis ir skvarba šiek tiek skirsis nuo paminėtų, nes kiekvienas ciklas 
prideda  papildomą vėlinimą,   be   to,   paprogramė   desimtms   nėra 
įvykdoma tiksliai per 10 ms.   
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10. Programos fragmento, pateikto 9 punkte, apačioje, po 
komandos goto Start, įvesti 1 punkte pateiktą 10 ms vėlinimo 
paprogramę.  

11. Nurodyti programos pabaigą: 
 

END         ;programos pabaiga 
 

12. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jai pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio darbo 
metu sudarytą projektą, išimti iš jo asemblerinę rinkmeną (rinkmenas) 
ir į jos vietą įkelti sudarytos programos asemblerinę rinkmeną. 

13. Vykdant    veiksmus,    pateiktus    1   laboratorinio   darbo 
7–15 punktuose, sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant 
programą NT PIC PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo 
maketą, įkelti ją į MV atmintį. 

14. Perjungti maketą į darbo režimą (žr. 1 laboratorinio darbo 16 
punktą) ir pagal šviesos diodų mirgėjimą įsitikinti, kad sudaryta 
programa veikia, t. y. MV prievadų išvaduose yra generuojami 
maždaug 1 Hz dažnio impulsiniai signalai. Signalai, generuojami A 
prievado išvaduose, turi būti invertuoti signalų, generuojamų B 
prievado išvaduose, atžvilgiu, o jų skvarba turi būti artima 1. 

15. Pakeisti sudarytą programą taip, kad generuojamo signalo 
skvarba išliktų lygi 1, o dažnis būtų: 5 Hz; 0,25 Hz. 

16. Įkelti programas į MV ir jas išbandyti. 
17. Pakeisti sudarytą programą taip, kad generuojamo signalo 

dažnis būtų 0,5 Hz, o „1“ įtampos impulsų skvarba B prievade – 0,2.  
18. Įkelti programą į MV ir ją išbandyti. 
19. Išsaugoti sudarytą programą laboratorinio darbo ataskaitai. 
20. Pakeisti sudarytą programą taip, kad generuojamo signalo 

dažnis būtų 1 Hz, skvarba 1, o B prievado išvaduose RB0, RB2, RB4 
ir RB6 būtų generuojami signalai, invertuoti signalų, generuojamų 
išvaduose RB1, RB3, RB5, RB7, atžvilgiu. 
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21. Naudojant duomenų atminties specialųjį registrą TRISA ir 
atitinkamas komandas, nustatyti visus A prievado išvadus duomenims 
įvesti. 

22. Pagrindinės programos tekste, po kiekviena eilute, su 
komanda call desimtms įrašyti programos fragmentą: 
 
btfsc   PORTA,0 ;nuskaityti įėjimo  

;signalą A prievado  
;išvade RA0, jei jame  
;yra „1“, vykdyti kitą  
;programos komandą,  
;jei „0“ – ją peršokti ir vykdyti  
;po jos einančią komandą 

call    desimtms ;iškviesti paprogramę desimtms 
 

Komentaras. Komanda btfsc yra naudojama MV registrų 
duomenims, taip pat ir esantiems prievadų išvaduose nuskaityti po 
bitą. Tam tikslui komandos operande yra nurodomas registras (pvz., 
PORTA) ir skiltis (išvadas), kurios turinys turi būti nuskaitytas. Jei 
nuskaitomas „1“ (išvado įtampa atitinka „1“), yra vykdoma po jos 
einanti programos komanda, t. y. programa veikia lygiai taip, kaip ji 
būtų vykdoma  be šios komandos. Jei nuskaitomas „0“, tuomet 
komanda  btfsc liepia peršokti vieną programos eilutę ir vykdyti 
eilutės, kuri yra po peršoktosios, komandą. Komandos btfss ( bit test f, 
skip if set) paskirtis yra ta pati kaip ir komandos btfsc. Skiriasi jos tuo, 
kad vykdant komandą btfss kitą programos eilutę liepiama vykdyti, 
kai nuskaityta išvado įtampa atitinka „0“, o peršokti eilutę – kai 
atitinka „1“. Maketo klaviatūros mygtukai M3 ir M2 perjungia 
atitinkamai  A prievado išvadų RA0 ir RA1 įtampą. Kai mygtukas 
nepaspaustas, į atitinkamą išvadą yra persiunčiama „0“, o kai 
paspaustas – „1“ įtampa. Mygtukas M1 perjungia  iš karto abiejų 
minėtų išvadų įtampas.  

Duomenų nuskaitymo komandos yra naudojamos ryšiui tarp MV 
ir klaviatūros bei kitų išorės įrenginių, kurių perduodamus 
skaitmeninius signalus MV turi apdoroti ir parodyti arba pagal juos 
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valdyti kitus išorės įrenginius. Analoginio signalo MV PIC16F84A 
nuskaityti negali, nes šis MV neturi analogas-skaičius keitiklio.  

Sudarytoje programoje viena po kitos eina dvi komandos call  
desimtms, iškviečiančios vėlinimo ciklą, t. y. po to, kai yra įvykdomas 
vienas vėlinimo ciklas, eina antrasis. Jei yra vykdomi abu vėlinimo 
ciklai, generuojamo impulsinio signalo dažnis sumažėja du kartus, 
palyginti su atveju, kai yra vykdomas tik vienas vėlinimo ciklas. Ar 
bus vykdomi abu, ar vienas vėlinimo ciklas nustato komanda btfsc, 
įterpta tarp minėtų komandų, priklausomai nuo to, kurį loginį lygį („0“ 
ar „1“) atitiko įtampa, nuskaityta  nuo prievado A išvado RA0. MV 
išvado RA0 įtampa, kai jis yra nustatytas duomenims nuskaityti, 
priklauso nuo klaviatūros mygtuko M3 (žr. 2.1 skyriaus 2.1 pav.). Kai 
mygtukas nėra nuspaustas, į išvadą RA0 yra tiekiama įtampa, 
atitinkanti „0“, kai nuspaustas – „1“. 

23. Įkelti programą į MV atmintį ir, perjungus maketą į darbo 
režimą, įsitikinti, kad programa veikia. MV B prievado išvaduose turi 
būti generuojami 1 Hz dažnio impulsiniai signalai, kurių skvarba 1. 
Išvaduose RB0, RB2, RB4 ir RB6 generuojami signalai turi būti 
invertuoti signalų, generuojamų išvaduose RB1, RB3, RB5, RB7, 
atžvilgiu. Paspaudus klaviatūros mygtuką M3, turi pradėti šviesti 
šviesos diodas, prijungtas prie A prievado išvado RA0 (jis rodo, kad į 
išvadą yra tiekiama „1“ įtampa), o generuojamo  signalo dažnis turi 
sumažėti dvigubai, t. y. jis turi būti 0,5 Hz. 

24. Sudarytoje programoje vietoje komandos btfsc panaudoti 
komandą btfss. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad mygtuko M2 
paspaudimas daro priešingą įtaką generuojamo signalo dažniui, t. y. 
paspaudus mygtuką, jis išauga nuo 0,5 Hz iki 1 Hz. 

25. Naudojant komandą btfsc,  pertvarkyti sudarytą programą 
taip, kad esant nenuspaustam mygtukui M3 išvaduose RB0, RB2, 
RB4, RB6 būtų generuojami 2 Hz signalai, kurių skvarba 1, invertuoti 
signalų, generuojamų išvaduose RB1, RB3, RB5, RB7, atžvilgiu. Tuo 
tarpu paspaudus mygtuką signalų, generuojamų išvaduose RB0, RB2, 
RB4, RB6, „1“ įtampos skvarba turi sumažėti iki 0,1, o signalo dažnis 
nepasikeisti. 
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26.  Įkelti programą į MV atmintį ir, stebint šviesos diodų 
mirgėjimą bei spaudinėjant mygtuką  M3, įsitikinti, kad programa 
sudaryta teisingai. 

27. Naudojant komandą btfss,  pertvarkyti programą taip, kad 
esant nenuspaustam mygtukui visuose B prievado išvaduose būtų 
generuojami tos pačios fazės 1 Hz dažnio signalai, o paspaudus dažnis 
nepasikeistų, tačiau išvaduose RB0, RB2, RB4 ir RB6 būtų 
generuojami signalai, invertuoti signalų, generuojamų išvaduose RB1, 
RB3, RB5, RB7, atžvilgiu. Be to, programa turi būti sudaryta taip, kad 
signalą būtų galima valdyti mygtuku M2.  

28. Įkeltį programą į MV ir, stebint šviesos diodų mirgėjimą bei 
spaudinėjant mygtuką  M2, įsitikinti, kad programa sudaryta teisingai. 

29. Patobulinti programą taip, kad papildomai mygtuku M3 būtų 
galima keisti generuojamo signalo dažnį taip, kad esant nepaspaustam 
mygtukui būtų generuojamas 1 Hz, o paspaudus 0,5 Hz signalas.  

30. Įkeltį programą į MV atmintį ir, stebint šviesos diodų 
mirgėjimą, įsitikinti, kad M2 valdo generuojamų signalų fazę, o M3 – 
dažnį. 

31. Išsaugoti programą laboratorinio darbo ataskaitai. Programą 
pavadinti „Žemo dažnio impulsų generatorius su keičiama signalo 
faze ir dažniu“.  
 
4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. Komandų call, return, btfsc ir btfss analizė. 
3. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 19 ir 31 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
4. Išvados. 

 
5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Paaiškinkite komandos call paskirtį. 
2. Paaiškinkite komandos return paskirtį. 
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3. Kokiais atvejais, sudarant MV programas, tikslinga naudoti 
paprogrames.  Kokius privalumus gali turėti programa, 
kurioje yra panaudotos paprogramės, palyginti su programa, 
sudaryta nenaudojant jų? 

4. Paaiškinkite, kaip sudaryti paprogramę. 
5. Paaiškinkite komandų btfsc ir btfss paskirtį. 
6. Kokie MV duomenų atminties specialieji registrai yra 

naudojami nustatyti prievadų išvadus duomenims nuskaityti? 
7. Ar gali būti nuskaitytas analoginis signalas nuo MV 

PIC16F84A prievadų? 
8. Pakomentuokite sudarytos MV programos fragmentą, kuris 

vykdo generuojamo signalo dažnio pakeitimą paspaudus 
klaviatūros mygtuką. 

9. Pakomentuokite sudarytos MV programos fragmentą, kuris 
vykdo generuojamo signalo fazės pakeitimą paspaudus 
klaviatūros mygtuką. 

 
Literatūra 

 
1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 

http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 
2. PIC16F84 tutorial, http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf,  

2005. 58 p. 
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5 laboratorinis darbas 
 
Mikrovaldiklio PIC16F84A inversijos, apkeitimo, loginių funkcijų 
ir rotacijos komandų tyrimas  
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti inversijos comf, apkeitimo swapf, rotacijos rlf, rrf ir 
loginių funkcijų andwf, andlw, iorwf, iorlw, xorwf, xorlw komandas.  
 
2. Darbo užduotis 
 

Sudaryti žemo dažnio impulsinio signalo generatorių programas 
MV PIC16F84A su inversijos, apkeitimo, rotacijos ir loginių funkcijų 
komandomis, jas išbandyti ir ištirti. 

 
3. Darbo eiga 

 
1. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 

File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 

;*********Žemo dažnio impulsinio signalo generatorius ******** 
 
;**********************V. Pavardė************************ 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
;******************************************************** 
 

2. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
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;******************************************************** 
 
LIST   p=16F84      ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>   ;iškviečiama rinkmena, 
   ;aprašanti specifinius MV 

  ;kintamuosius 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF       ;suteikiama reikiama  
         ;konfigūracija MV 
 
;******************************************************** 
 

3. Suteikti vardus registrams: 
 
;******************** Kintamieji **********************  
 
Kint1  EQU 0Dh  ;registrą 0Dh pavadinti Kint1 
Kint2  EQU 0Eh  ;registrą 0Eh pavadinti Kint2 
 
;******************************************************** 
 

4. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 
adresą: 
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
 

5. Komanda clrf išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA      ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB    ;išvalyti PORTB registrą 

 
6. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko į 1 banką: 

 
bsf  STATUS, 5     ;pereiti į 1 banką  
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7. TRISB registru nustatyti B prievado išvadus signalui išvesti ir 
įkelti  dvejetainį skaičių 11100000 į PORTB registrą: 

 
  movlw  b’00000000’  ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

   ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   TRISB   ;perkelti W registro turinį į 
         ;TRISB registrą 
  bcf  STATUS, 5   ;pereiti į 0 banką  
   Start  movlw  b’11100000’  ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 
        ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   PORTB   ;perkelti W registro turinį į  

 ;PORTB registrą 
 

8. Įvesti programos eilutę, iškviečiančią vėlinimo ciklą: 
 
call  Velinimas   ;iškviesti paprogramę Velinimas 
 

9. Inversijos komanda comf (complement f), invertuoti  PORTB 
registro skilčių turinį: 

comf PORTB, 1  ;invertuoti PORTB registro turinį 
 

Komentaras. Komanda comf invertuoja  f registro skilčių turinį, t. 
y. „0“ keičia  į „1“, o „1“  – į „0“. Šiuo atveju dvejetainis skaičius 
11100000, įkeltas į PORTB registrą, yra keičiamas į 00011111. Jei 
operande po kablelio yra įrašomas 1, tai šio veiksmo rezultatas yra 
įkeliamas į f registrą (šiuo atveju į PORTB registrą), jei 0 – į W 
registrą. 

10. Iškviesti vėlinimo ciklo paprogramę ir grąžinti programos 
darbą į eilutę, pažymėtą žyme Start: 

 
call  Velinimas   ;iškviesti paprogramę Velinimas 
goto  Start  ;pereiti į programos eilutę, pažymėtą 
   ;žyme Start 
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11. Įvesti vėlinimo ciklo paprogramę Velinimas 

 
;*************************Paprogramė******************** 

Velinimas 
Ciklas decfsz  Kint1, 1  ;atimti vienetą iš kintamojo 

;Kint1 ir, kai jis bus  
;lygus nuliui, peršokti  
;komandą goto Ciklas 

  goto  Ciklas   ;pereiti į paprogramės eilutę, 
;pažymėtą žyme Ciklas 

 decfsz  Kint2, 1  ;atimti vienetą iš kintamojo 
;Kint2 ir, kai jis bus  
;lygus nuliui, peršokti  
;komandą goto Ciklas 

goto  Ciklas   ;pereiti į paprogramės eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas 
  return    ;grįžti į pagrindinę programą 
 
;******************************************************** 
 

12. Nurodyti programos pabaigą: 
 
END         ;programos pabaiga 
 

13. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jai pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio darbo 
metu sudarytą projektą, išimti iš projekto jame esančią asemblerinę 
rinkmeną (rinkmenas) ir į jos vietą įkelti sudarytos programos 
asemblerinę rinkmeną. Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio 
darbo 7–15 punktuose, sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant 
programą NT PIC PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo 
maketą, įkelti ją į MV atmintį. 
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14. Perjungti  maketą  į darbo režimą (žr. 1 laboratorinio darbo 
16 punktą) ir pagal šviesos diodų mirgėjimą įsitikinti, kad sudaryta 
programa veikia, t. y. visuose MV B prievado išvaduose yra 
generuojami maždaug 2,5 Hz dažnio impulsiniai signalai. Išvaduose 
RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 turi būti generuojami signalai, invertuoti 
signalų, generuojamų išvaduose RB5, RB6, RB7, atžvilgiu. 

15. Prieš tai sudarytoje programoje komandą comf  pakeiskite 
komanda swapf. 

Komentaras. Komanda swapf (swap nibbles in f) apkeičia 
vietomis f registro tetradas, t. y. skaičius, esančius keturiose  
aukštesnėse skiltyse, apkeičia su skaičiais, esančiais keturiose 
žemesnėse skiltyse. Šiuo atveju PORTB registro dvejetainis skaičiaus 
11100000 yra keičiamas į 00001110. Jei operande po kablelio yra 
įrašomas 1, tai šio veiksmo rezultatas yra įkeliamas į f registrą, jei 0 – 
į W registrą. 

16. Įkelti sudarytą programą į MV ir pagal šviesos diodų 
mirgėjimą įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. visuose MV B 
prievado išvaduose, išskyrus  RB0 ir RB4, yra generuojami maždaug 
2,5 Hz dažnio impulsiniai signalai. Išvaduose RB5, RB6, RB7 turi 
būti generuojami signalai, invertuoti signalų, generuojamų išvaduose 
RB1, RB2, RB3, atžvilgiu, o išvaduose RB0 ir RB4 nuolat turi būti 
įkelti „0“ (šviesos diodai, prijungti prie šių išvadų, turi nešviesti). 

17. Susipažinti su loginių funkcijų komandų andwf, andlw, iorwf, 
iorlw, xorwf, xorlw vykdomomis loginėmis operacijomis, pateiktomis 
teisingumo lentelėje (4.1 lentelė). 
 

4.1 lentelė. Loginių operacijų teisingumo lentelė 
Loginės operacijos rezultatas 

Skaičių 
kombinacija AND 

(IR) IOR (ARBA) XOR 
(suma moduliu 2) 

00 0 0 0 
01 0 1 1 
10 0 1 1 
11 1 1 0 
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18. Ištirti komandą andwf  (AND W with f), vykdančią loginę IR 

operaciją. Sudarytoje programoje vietoje eilutės, vykdančios komandą 
swapf, įkelti šias dvi eilutes: 
 
movlw b’00111111’  ;įrašyti į W registrą  
      ;dvejetainį skaičių,  
      ;pateiktą tarp kabučių  
andwf PORTB, 1  ;atlikti loginę IR operaciją tarp skaičių,  

 ;esančių W registre ir PORTB registre 
 

Komentaras. Komanda andwf vykdo loginę IR operaciją tarp 
dvejetainių skaičių, esančių atitinkamose W ir f (šiuo atveju PORTB) 
registrų skiltyse. Kadangi į W registrą yra įkeltas skaičius 00111111, o 
į PORTB registrą – 11100000, tai šios loginės operacijos rezultatas 
pagal loginių operacijų teisingumo lentelę (4.1 lentelė) yra 00100000. 
Jei operande po kablelio yra įrašomas 1, tai operacijos rezultatas yra 
įkeliamas į f registrą (šiuo atveju į PORTB registrą), jei 0 – į W 
registrą. 

19. Įkelti sudarytą programą į MV ir pagal šviesos diodų būsenas 
įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. į MV B prievado išvadus 
RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 yra nuolat įkelti „0“, į išvadą RB5 – „1“, 
o išvaduose RB6 ir RB7 yra generuojami maždaug 2,5 Hz dažnio 
vienodos fazės impulsiniai signalai. 

20. Ištirti komandą andlw (AND literal with W). Sudarytoje 
programoje vietoje eilučių, pateiktų  užduoties 18 punkte,   įkelti šias 
eilutes: 
 
andlw  b‘10000000‘    ;atlikti loginę IR operaciją  
    ;tarp pateikto skaičiaus ir  
    ;skaičiaus, esančio W registre 
movwf  PORTB    ;perkelti W registro turinį  
       ;į PORTB registrą 
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Komentaras. Komanda andlw vykdo loginę IR operaciją tarp 
dvejetainių skaičių, esančių atitinkamose skaičiaus l ir skaičiaus, 
įkelto į W registrą, skiltyse. Kadangi šiuo atveju skaičius l yra 
10000000, o į W registrą yra įkeltas skaičius 11100000, tai šios 
loginės operacijos rezultatas pagal loginių operacijų teisingumo 
lentelę (4.1 lentelė) yra 10000000. Jis yra įkeliamas į W registrą. 

21. Įkelti sudarytą programą į MV  ir pagal šviesos diodų 
būsenas įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. į MV B prievado 
išvadus  RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 yra nuolat įkelti „0“, į išvadą 
RB7 – „1“, o išvaduose RB5 ir RB6 yra generuojami maždaug 2,5 Hz 
dažnio vienodos fazės impulsiniai signalai. 

22. Analogiškai tyrimams, kurie buvo atlikti su komandomis  
andwf ir andlw, ištirti  komandas iorwf  (Inclusive OR W with f), iorlw 
(Inclusive OR literal with W) ir xorwf (Exclusive OR W with f), xorlw 
(Exclusive OR literal with W), vykdančias ARBA ir  „sumą moduliu 
2“ logines operacijas (4.1 lentelė). Įkėlus sudarytas programas į MV 
PIC16F84A tyrimo maketą, įsitikinti, kad jos veikia pagal loginių 
operacijų teisingumo lentelę. Laboratorinio darbo ataskaitai išsaugoti 
programos, sudarytos tiriant komandą xorlw, tekstą, suteikiant 
programai pavadinimą „Žemo dažnio impulsų generatorius su xorlw 
komanda“. 

23. Pakeisti sudarytos programos fragmentą, prasidedantį eilute 
su žyme Start  ir pasibaigiantį eilute goto Start, fragmentu su rotacijos 
komanda rlf (rotate left f through carry): 
 
Start movlw  b’00000001’  ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

 ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf  PORTB   ;perkelti W registro turinį į  
        ;PORTB registrą 
  call    Velinimas   ;iškviesti paprogramę  
        ;Velinimas 
  rlf     PORTB,1   ;atlikti skaičiaus, esančio  
        ;registre PORTB,  
        ;rotaciją į kairę 
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  call   Velinimas 
  rlf   PORTB,1 
  call   Velinimas 
  rlf   PORTB,1 
  call   Velinimas 
  rlf   PORTB,1 
  call  Velinimas 
  rlf  PORTB,1 
  call  Velinimas 
  rlf  PORTB,1 
  call  Velinimas 
  rlf  PORTB,1 
  call  Velinimas 
  goto  Start   ;pereiti į programos eilutę, 

;pažymėtą žyme Start 
 

Komentaras. Komanda rlf atlieka  skaičiaus, esančio f registre, 
rotaciją į kairę, t. y. perstumia registro viduje jo turinį per vieną skiltį į 
kairę, įskaitant keliamojo vieneto požymio bitą C, saugojamą 
specialiajame registre STATUS. Jei šio veiksmo rezultatą reikia įkelti 
į f  registrą, tuomet operande po kablelio yra rašomas 1, jei į W 
registrą – 0. Pateiktame programos fragmente komanda rlf yra 
kartojama 7 kartus ir rezultatas yra įkeliamas į f registrą (į PORTB 
registrą). Dėl to dvejetainis skaičius 00000001, esantis PORTB 
registre, pirmą kartą įvykdžius komandą rlf yra keičiamas į 00000010,  
antrą kartą – į 00000100 ir t. t., t. y.  „1“ per programos ciklą yra 
perstumiamas į kairę iš žemiausiosios registro skilties į aukščiausiąją. 
Kadangi dvejetainio skaičiaus perstūmimas į kairę 2 kartus padidina jo 
vertę, tai komanda rlf gali būti naudojama daugybos iš 2n veiksmui 
atlikti, kur n rodo per kiek skilčių yra perstumtas į kairę skaičius. 

24. Įkelti sudarytą programą į MV ir pagal šviesos diodų 
mirgėjimą įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. MV B 
prievado išvaduose yra generuojami impulsiniai signalai, kur vienu 
metu tik viename iš išvadų yra „1“ įtampa. Be to, „1“  patenka paeiliui 
į visus B prievado išvadus nuo išvado RBO iki RB7. 
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25. Sudarytoje programoje komandas rlf pakeisti komandomis 
rrf (rotate right f through carry). Eilutės su žyme Start turinį pakeisti 
taip: 
 

Start movlw   b’10000000’   ;įrašyti į W registrą  
         ;dvejetainį skaičių, 

 ;pateiktą tarp kabučių 
 

Komentaras. Komanda rrf yra analogiška komandai rlf. Ji atlieka  
skaičiaus, esančio f registre, rotaciją į dešinę, t. y. perstumia registro 
viduje jo turinį per vieną skiltį į dešinę, įskaitant keliamojo vieneto 
požymio bitą C, saugojamą specialiajame registre STATUS. Jei šio 
veiksmo rezultatą reikia įkelti į f registrą, tuomet operande po kablelio 
yra rašomas 1, jei į W registrą – 0. Perdarytame programos fragmente 
komanda rrf yra kartojama 7 kartus ir kiekvieną kartą rezultatas yra 
įkeliamas į f registrą (į PORTB registrą). Dėl to dvejetainis skaičiaus 
10000000, esantis PORTB registre, pirmą kartą įvykdžius komandą 
rrf  yra  keičiamas į 01000000,  antrą kartą – į 0010000 ir t. t., t. y.  
„1“ per programos ciklą yra perstumiamas į dešinę iš aukščiausiosios 
registro skilties į žemiausiąją. Kadangi dvejetainio skaičiaus 
perstūmimas į dešinę 2 kartus sumažina jo vertę, tai komanda rrf gali 
būti naudojama dalybos iš 2n veiksmui atlikti. 

26. Įkelti sudarytą programą į MV ir pagal šviesos diodų 
mirgėjimą įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. MV B 
prievado išvaduose yra generuojami impulsiniai signalai, kur vienu 
metu tik viename iš išvadų yra „1“ įtampa. Be to, „1“  patenka paeiliui 
į visus B prievado išvadus nuo išvado RB7 iki RB0. 

27. Išsaugoti programos tekstą laboratorinio darbo ataskaitai, 
suteikiant programai pavadinimą „Žemo dažnio impulsų generatorius 
su rrf  komanda“. 
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4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. MV PIC16F84A komandų comf, swapf, rlf, rrf, andwf, 

andlw, iorwf, iorlw, xorwf, xorlw analizė. 
3. Loginių operacijų teisingumo lentelė. 
4. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 22 ir 27 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
5. Išvados. 

 
5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Paaiškinkite komandos comf  paskirtį. 
2. Kokį skaičių gausime atlikę dvejetainio skaičiaus 11110000 

inversiją? 
3. Paaiškinkite komandos swapf paskirtį? 
4. Kokį skaičių gausime atlikę loginę operaciją IR tarp 

dvejetainių skaičių 11110000 ir 10000000? 
5. Paaiškinkite komandų rlf ir rrf paskirtį. 
6. Paaiškinkite komandų andwf, andlw, iorwf, iorlw, xorwf, 

xorlw paskirtį. 
7. Kokį skaičių gausime atlikę loginę operaciją ARBA tarp 

dvejetainių skaičių 11000111 ir 10000100? 
8. Kokį skaičių gausime atlikę loginę operaciją „suma moduliu 

2“ tarp dvejetainių skaičių 11010000 ir 00010001? 
 
Literatūra 
 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 

2. PIC16F84 tutorial, http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf,  
2005. 58 p. 
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6 laboratorinis darbas 
 
Mikrovaldiklio PIC16F84A aritmetinių operacijų komandų 
tyrimas  
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti aritmetinių operacijų komandas addlw, sublw, addwf, 
subwf  bei dvejetainių ir šešioliktainių skaičių naudojimą MV.  
 
2. Bendrosios žinios 
 

MV duomenys fiziškai yra saugojami dviejų būsenų atminties 
ląstelėse, t. y. dvejetainių skaičių pavidalu. Todėl MV atlieka 
veiksmus su dvejetainiais skaičiais, o duomenų  vienetas yra bitas. 
Kitas populiarus duomenų vienetas yra tetrada (nibble), kurią sudaro 
keturi bitai. Kadangi tetrada (fiziškai ją atitinka keturios atminties 
ląstelės) saugo 24=16 skirtingų būsenų, todėl dažnai, sudarant MV 
programas, skaičiai yra pateikiami šešioliktaine skaičiavimo sistema. 
Tai leidžia kompaktiškiau užrašyti skaičių. Pavyzdžiui, dvejetainėje 
skaičiavimo sistemoje duomenims, saugojamiems tetradoje, užrašyti 
reikia panaudoti  keturių skilčių skaičių, tuo tarpu šešioliktainėje 
skaičiavimo sistemoje pakanka vienos skilties skaičiaus, pvz., 
dvejetainį skaičių 1010 šešioliktainėje sistemoje sutarta žymėti raide 
A, kuri atitinka dešimtainės skaičiavimo sistemos skaičių 10. Kadangi 
baitą sudaro dvi tetrados, tai duomenims, saugojamiems jame, aprašyti 
pakanka naudoti dviženklį šešioliktainį skaičių. Pavyzdžiui, MV 
duomenų atminties registre saugojamas skaičius (baitas) 11111111, 
šešioliktainėje skaičiavimo sistemoje yra pristatomas kaip skaičius FF, 
kuris dešimtainėje sistemoje atitinka skaičių 255 (reikia atsiminti, kad 
pirmas skaičius skaičiavimo sistemose yra ne vienetas, bet 0).  

Nors skaičiaus aprašymas dvejetainėje skaičiavimo sistemoje ir 
nėra kompaktiškas, jis dažnai yra gerokai vaizdesnis nei 
šešioliktainėje, nes tiesiogiai rodo registro atminties ląstelių (skilčių), 
kuriose yra saugojami bitai, būsenas.  Pavyzdžiui, norint, kad B 
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prievado, nustatyto duomenims išvesti, išvaduose RBO, RB2, RB4, 
RB6 būtų  išvestos „0“, o likusiose – „1“ įtampos naudojant dvejetainę 
sistemą, atitinkamos komandos operande  įrašomas skaičius 
10101010, kuris vaizdžiai atspindi, kokiuose išėjimuose, koks įtampos 
lygis bus. Tuo tarpu naudojant šešioliktainę sistemą, atitinkamos 
komandos operande turi būti įrašytas skaičius AA, kuris tiesiogiai šios 
informacijos neparodo. Dvejetainių ir šešioliktainių skaičių 
atitikmenys  dešimtainėje skaičiavimo  sistemoje  pateikti 4.2 
lentelėje. 

 
4.2 lentelė. Dešimtainių skaičių atitikmenys 

Dešimtainis 
skaičius 

Dvejetainis 
skaičius 

Šešioliktainis 
skaičius 

0 0000 0 
1 0001 1 
2 0010 2 
3 0011 3 
4 0100 4 
5 0101 5 
6 0110 6 
7 0111 7 
8 1000 8 
9 1001 9 

10 1010 A 
11 1011 B 
12 1100 C 
13 1101 D 
14 1110 E 
15 1111 F 
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Rašant MV programų tekstus yra naudojami dvejetainiai, 
aštuntainiai, dešimtainiai ir šešioliktainiai skaičiai. Skaičiai rašomi 
tarp kabučių, prieš kurias įrašoma atitinkama raidė arba ženklų 
kombinacija. Dvejetainiam skaičiui pažymėti naudojama b raidė, pvz., 
b‘10101010‘, aštuntainiam – raidė o, pvz., o’52’. Šešioliktainiam 
skaičiui pažymėti naudojama raidė h arba ženklų kombinacija  0x, (0 
yra nulis), pvz., h‘9F’ arba 0x9F, dešimtainiam – raidė d, pvz., d’17’. 
Skaičiams pažymėti gali būti naudojamos ir atitinkamos didžiosios 
raidės. 

Aštuonių skilčių dvejetainio skaičiaus b7b6b5b4b3b2b1b0 vertei 
dešimtainėje skaičiavimo sistemoje nustatyti naudojama formulė Db = 
= b727

 + b626 + b525 + b424 + b323
 + b222 +b121 +b020. Pavyzdžiui, 

dvejetainio skaičiaus 10101010 vertė dešimtainėje skaičiavimo 
sistemoje   yra    D10101010 = 1x27

  +  0x26  +  1x25  +  0x24   +  1x23
  +  

+ 0x22 + 1x21 + 0x20 = 128 +0 +32 +0 +8 +0+ 2 +0 = 170. 
Šešioliktainio skaičiaus X1X0 vertė dešimtainėje skaičiavimo sistemoje 
yra apskaičiuojama pagal analogišką formulę DX = X1161

 + X0160. 
Pavyzdžiui, šešioliktainio skaičiaus AA vertė dešimtainėje 
skaičiavimo sistemoje DAA = Ax161

 + Ax160.  Šešioliktainis  skaičius  
A  atitinka  dešimtainį  skaičių 10  (4.2 lentelė), todėl DAA = 10x161

 + 
10x160 = 160 + 10 = 170. Matome, kad dvejetainis skaičius 10101010 
savo verte atitinka šešioliktainį skaičių AA. Tai nesunku nustatyti 
pagal 4.2 lentelę, kurioje matome, kad  šešioliktainį skaičių A atitinka 
keturženklis dvejetainis skaičius (tetrada) 1010. Kadangi AA yra 
dviženklis šešioliktainis skaičius, tai jį atitinka tokia pat tvarka 
nuosekliai viena paskui kitą einančios dvi tetrados, t. y. aštuonių 
skilčių dvejetainis skaičius 10101010. Analogiškai galime pastebėti, 
kad šešioliktainį skaičių C9 atitinka dvejetainis skaičius 11001001. 
Šių skaičių vertė dešimtainėje skaičiavimo sistemoje yra 201. 

 
3. Darbo užduotis 
 

Sudaryti MV PIC16F84A programas, skirtas skaičiams sumuoti 
ir atimti, jas išbandyti ir ištirti. 
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4. Darbo eiga 
 
1. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 

File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 

;***************** Programa skaičiams sumuoti ************* 
;**********************V. Pavardė************************ 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A. 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
;******************************************************* 
 

2. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 

 
;********************************************************  
LIST   p=16F84      ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>   ;iškviečiama rinkmena,  

  ;aprašanti specifinius  
  ;MV kintamuosius 

__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF;       ;suteikiama reikiama  

  ;konfigūracija MV 
;******************************************************** 
 

3. Suteikti vardą registrui: 
 
;********************* Kintamoji ************************* 
 
Kint1 EQU 0Eh    ;registrą 0Eh pavadinti Kint1 
 
;******************************************************** 
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4. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 

adresą: 
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
 

5. Komanda clrf išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA       ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB     ;išvalyti PORTB registrą 

 
6. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko  į 1 banką: 

 
bsf  STATUS, 5      ;pereiti į 1 banką  

 
7. TRISB registru nustatyti B prievado išvadus signalui išvesti 

bei įkelti  skaičių 00000001 į PORTB registrą: 
 

movlw  b’00000000’    ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

  ;pateiktą tarp kabučių 
movwf   TRISB     ;perkelti W registro turinį į  

  ;TRISB registrą 
movlw    b'00011'    ;įrašyti į W registrą  
        ;dvejetainį skaičių, 

  ;pateiktą tarp kabučių 
movwf  TRISA      ;perkelti W registro turinį į  

  ;TRISA registrą 
bcf  STATUS, 5     ;pereiti į 0 banką  

 
 

8. Įvesti programos fragmentą su sumavimo komanda addlw 
(Add literal and W): 

 
Start movlw   b’00001100’  ;įrašyti į W registrą  
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        ;dvejetainį skaičių, 
 ;pateiktą tarp kabučių 

  addlw   b’11100001’  ;sumuoti W registro ir pateikto  
        ;skaičiaus turinius 
  movwf  PORTB   ;perkelti W registro turinį į  
        ;PORTB registrą (skaičių suma  
        ;perkeliama į B prievadą) 
  goto  Start   ;pereiti į programos eilutę,  
        ;pažymėtą žyme Start 
 

9. Nurodyti programos pabaigą: 
 
END          ;programos pabaiga 
 

Komentaras. Programa (fragmentas pateiktas 8 punkte) komanda 
addlw sumuoja pateiktą skaičių l su W registro turiniu. Rezultatas yra 
įkeliamas į W , o iš jo – į PORTB registrą. 

10. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jam pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio 
darbo metu sudarytą projektą, išimti iš jo asemblerinę rinkmeną 
(rinkmenas) ir į jos vietą įkelti sudarytos programos asemblerinę 
rinkmeną. Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio darbo 7–15 
punktuose, sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant programą 
NT PIC PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti 
ją į MV atmintį. 

11. Perjungti  maketą  į  darbo  režimą  (žr. 1  laboratorinio  
darbo 16 punktą) ir pagal šviesos diodų, prijungtų prie B prievado, 
būsenas  įsitikinti, kad sudaryta programa dvejetainiams skaičiams 
sumuoti veikia, t. y. gauta dvejetainių skaičių  suma yra teisinga.  

12. Sudaryta programa atlikti sumavimo operacijas su keletu kitų 
skaičių, taip pat įvedant juos dešimtaine ir šešioliktaine skaičiavimo 
sistema. 
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13. Sudarytoje prieš tai programoje komandą addlw pakeisti 
atimties komanda sublw (Subtract W from literal), kuri iš pateikto 
skaičiaus l atima W registro turinį ir rezultatą įkelia į W registrą. 

14. Atlikti atimties veiksmus su keletu skaičių, kai l skaičius 
didesnis už  skaičių, įkeltą į W registrą, t. y. kai gautas skaičius yra 
teigiamas. Įkelti programas į MV ir pagal šviesos diodų, prijungtų prie 
B prievado, būsenas patikrinti, ar gauti atimties rezultatai teisingi. 

15. Atimti iš dvejetainio skaičiaus 00000010 (l skaičius) 
dvejetainį skaičių 00000101 (skaičius, įkeltas į W registrą), t. y. 
ištirkite atvejį, kai rezultatas yra neigiamas skaičius. Įkėlę programą į 
MV, įsitikinkite, kad gautas atimties rezultatas yra 11111101. 
Komentaras.  MV vietoje atimties veiksmo yra naudojamas sumavimo 
su neigiamu skaičiumi veiksmas, t. y.  rezultatas = l + (–W). Neigiama  
W reikšmė yra apskaičiuojama formule –W = (W ⊕  0xFF) + 1, kur 

ženklas rodo, kad tarp dydžių, kurie yra suskliausti, atliekama 
„sumos moduliu 2“ loginė operacija (kadangi skaičius 0xFF 
dvejetainėje  sistemoje  atitinka   skaičių    11111111, atliekamas 
veiksmas sutampa su W turinio inversijos operacija). Visa    dviejų     
skaičių       atimties     skaičiavimo      išraiška     rezultatas = l + (W 

 0xFF) + 1. Atveju, nagrinėjamu laboratorinio darbo 15 punkte, 
rezultatas  =  00000010  +  (00000101

⊕

⊕
⊕ 11111111)  +   00000001  =  

= 00000010 + 11111010 + 00000001 = 11111101.  
Jei atimties rezultatas teigiamas, STATUS registro požymio bitai 

įgyja vertes C =1, Z=0, jei  nulinis – C =1, Z=1, jei neigiamas – C =0, 
Z=0. 

16. Atlikti atimties veiksmus su keletu skaičių, kai l skaičius 
mažesnis už skaičių, įkeltą į W registrą, t. y. kai gautas skaičius yra 
neigiamas. Įkelti programas į MV atmintį ir pagal šviesos diodų, 
prijungtų prie B prievado, būsenas bei, naudojant 15 punkte pateiktą 
formulę, patikrinti, ar gauti atimties rezultatai teisingi. 

17. Išsaugoti programą laboratorinio darbo ataskaitai. 
18. Patobulinti sudarytą skaičių sumavimo programą taip, kad 

šviesos diodai parodytų ne tik skaičiavimo rezultatą, bet pasinaudojus 
makete esančia klaviatūra būtų galima pamatyti ir sumuojamus 
skaičius. Tam reikia atlikti veiksmus:  
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a) programos teksto dalį, suteikiančią vardus registrams,  pakeisti 
taip: 
 
;***********************Kintamieji ********************* 
 
Skai1   EQU 0Ch  ;registrą 0Ch pavadinti Skai1 
Skai2   EQU 0Dh  ;registrą 0Dh pavadinti Skai2 
Kint1  EQU 0Eh  ;registrą 0Eh pavadinti Kint1 
;******************************************************** 
 

b) programos dalį, prasidedančią žyme Start ir pasibaigiančią 
komanda goto Start, pakeisti tokiu programos fragmentu: 
  
    Start movlw b’00010001’ ;nustatyti Skai2 vertę 
  movwf   Skai2  ;perkelti skaičių į  

;Skai2 registrą 
  movlw  b‘01100010‘ ;nustatyti Skai1 vertę 

movwf  Skai1  ;perkelti skaičių į  
;Skai1 registrą 

  movf  Skai1,0  ;perkelti Skai1 turinį  
       ;į W registrą 
  movwf PORTB  ;perkelti Skai1 turinį  
       ;į PORTB registrą 
  btfss  PORTA,0  ;patikrinti A prievado RA0  
       ;išvado įtampos lygį, jei jis  
       ;atitinka „1“ įtampą,  
       ;peršokti kitą komandą 
  call  papr1   ;iškviesti paprogramę papr1 
  btfss PORTA,1  ;patikrinti A prievado RA1  
       ;išvado įtampos lygį, jei jis  
       ;atitinka „1“ įtampą,  
       ;peršokti kitą komandą 
  call  papr2   ;iškviesti paprogramę papr2 
       ;(apskaičiuoti Skai1 ir Skai2 sumą) 
  call  Velinimas  ;iškviesti paprogramę Velinimas 
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  goto  Start   ;pereiti į programos eilutę,  
       ;pažymėtą žyme Start 
       
 

c) įvesti paprogramę:  
 
;*****************1 paprogramė*********************** 
 
papr1  
movf  Skai2,0    ;perkelti Skai2 turinį į W registrą 
movwf  PORTB    ;perkelti W registro  
       ;turinį į PORTB  
return      ;grįžti į pagrindinę programą 
 
;***************************************************** 
 

d) įvesti  paprogramę  su  sumavimo  komanda addwf (Add W 
and f): 
 
;****************2 paprogramė************************** 
 
papr2  
movf  Skai2,0    ;perkelti Skai2 turinį į W registrą 
addwf  Skai1,0    ;sumuoti Skai1 ir Skai2 turinius,  
       ;sumą įkelti į W registrą 
movwf  PORTB    ;perkelti W registro turinį į PORTB 
return      ;grįžti į pagrindinę programą 
 
;****************************************************** 
 

e) įvesti vėlinimo ciklo paprogramę: 
 
;*******************3 paprogramė************************ 
 Velinimas 
Ciklas  decfsz  Kint1,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
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;Kint1 ir, kai jis  
;bus lygus nuliui, 

 ;peršokti komandą goto Ciklas 
  goto Ciklas   ;pereiti į programos eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas 
  return    ;grįžti į pagrindinę programą 
 
;******************************************************* 
 

Komentaras. Sudaryta patobulinta programa sumuoja du 
dvejetainius skaičius, nustatomus kaip kintamuosius Skai1 ir Skai2. 
Sumavimą atlieka paprogramė papr2. Tam naudojama komanda 
addwf, kuri sumuoja registrų W ir f turinius (jei operande po kablelio 
yra įrašomas 1, tai šios komandos rezultatas yra įkeliamas į f registrą, 
jei 0 – į W registrą). Sumuojami skaičiai ir rezultatas yra paeiliui 
įkeliami į PORTB registrą, todėl gali būti parodomi šviesos diodų, 
prijungtų prie B prievado.  Rodomas yra tas skaičius, kuris, palyginti 
su likusiais dviem, yra ilgiau išlaikomas  PORTB registre. Tam yra 
naudojama vėlinimo ciklo paprogramė Velinimas. Rodomas skaičius 
pasirenkamas MV PIC16F84A tyrimo maketo klaviatūra, kurios 
mygtukų paspaudimas leidžia keisti prievado A išvadų RA0 ir RA1 
įtampą iš atitinkančios „0“ į atitinkančią „1“. Panaudoti yra M1 
(komutuoja abiejų išvadų RA0 ir RA1 įtampą) ir M2 (komutuoja 
išvado RA1 įtampą) mygtukai.   MV, vykdydamas komandą btfss (Bit 
test f skip if set), tikrina minėtų MV išvadų būseną ir, jei aptinka „1“, 
liepia peršokti kitą komandą.  Paspaudus M2, peršokamas 
paprogramės papr2 iškvietimas ir vėlinimo ciklas yra vykdomas po 
paprogramės papr1, todėl šviesos diodai parodo dvejetainį skaičių, 
įkeltą į registrą Skai2. Paspaudus M1, yra peršokamas abiejų 
paprogramių papr1 ir papr2 iškvietimas, todėl vėlinimo ciklas 
vykdomas po komandos, kuria kintamojo Skai1 turinys yra įkeliamas į 
PORTB prievadą, t. y. šviesos diodai rodo skaičių, įkeltą į Skai1 
registrą. Jei mygtukai nepaspausti, šviesos diodai rodo skaičių sumą, 
nes tuomet vėlinimo ciklas yra vykdomas po skaičių sumavimo 
paprogramės papr2. 
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19. Įkelti patobulintą skaičių sumavimo programą į MV ir pagal 
šviesos diodų, prijungtų prie B prievado, būsenas  įsitikinti, kad ji 
veikia, t. y. ir įvesti skaičiai, ir jų suma yra teisingai rodomi. 
Paspaudus mygtuką M1, šviesos diodai, prijungti prie B prievado, turi 
rodyti skaičių, įkeltą į kintamojo Skai1 registrą, o paspaudus mygtuką 
M2 – skaičių, įkeltą į kintamojo Skai2 registrą. Kai mygtukai 
nepaspausti, turi būti rodoma minėtų skaičių suma. 

20. Sudarytoje programoje atitinkamai keičiant kintamųjų Skai1 
ir Skai2 reikšmes keletą kartų sumuoti du vienodus skaičius, pvz., 
00001111,  01010101 ir kt. Įsitikinti, kad sumuojant gautas dvigubai 
didesnis skaičius yra tas pats pradinis skaičius, perstumtas per skiltį į 
kairę.  

21. Sudaryta programa atlikti sumavimo operacijas su keletu kitų 
skaičių, taip pat įvedant juos dešimtaine ir šešioliktaine skaičiavimo 
sistema. 

22. Sudarytos programos paprogramėje papr2 komandą addwf 
pakeisti atimties komanda subwf (Subtract W from f). 
Komentaras. Ši komanda iš f registro turinio atima W registro turinį. 
Jei operande po kablelio yra įrašomas 1, tai šios komandos rezultatas 
yra įkeliamas į f registrą, jei 0 – į W registrą.  

23. Sudaryta programa iš skaičiaus 10101010 (jį reikia įkelti kaip 
kintamąjį Skai1) atimti skaičių 01010101  (jį reikia įkelti kaip 
kintamąjį Skai2). Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad gautas skaičius 
sutampa su mažesniuoju skaičiumi, t. y. dvejetainio skaičiaus dalyba 
iš dviejų yra skaičiaus perstūmimas į dešinę per vieną skiltį. 

24. Sudaryta programa atlikti skaičių atimties operacijas su 
keletu kitų skaičių, parenkant juos taip, kad gautas rezultatas vienais 
atvejais būtų teigiamas, o kitais – neigiamas skaičius. Įvedamus 
skaičius kiekvieną kartą pateikti vis kita skaičiavimo sistema: 
dvejetaine; dešimtaine; šešioliktaine. Įkeliant programą į MV ir 
spaudžiant mygtukus M1 ir M2, įsitikinti, kad įvesti skaičiai ir 
apskaičiuoti jų skirtumai yra rodomi teisingai.  

25. Išsaugoti programą laboratorinio darbo ataskaitai, suteikiant 
jai pavadinimą „Patobulinta programa skaičiams sumuoti “. 
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5. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. MV PIC16F84A komandų addlw, sublw, addwf, subwf  

analizė. 
3. Dvejetainių ir šešioliktainių skaičių atitikmenų dešimtainėje 

skaičiavimo sistemoje lentelė. 
4. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 25 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
5. Išvados. 

 
6. Kontroliniai klausimai 
 

1. Paaiškinkite komandų addlw,  addwf  paskirtį. 
2. Kas yra tetrada? 
3. Paaiškinkite komandų sublw,  subwf  paskirtį. 
4. Kaip žymimi dvejetainiai, aštuntainiai, dešimtainiai ir 

šešioliktainiai skaičiai MV programos tekste? 
5. Parašykite aštuonių skilčių dvejetainio skaičiaus vertės 

dešimtainėje skaičiavimo sistemoje skaičiavimo formulę. 
6. Kuria  skaičiavimo sistema yra pateikiami duomenys, 

išvedami į MV PIC16F84A prievadus? 
7. Paaiškinkite, kaip MV yra apskaičiuojamas dviejų skaičių 

skirtumas.   
8. Parašykite dviejų skilčių šešioliktainio skaičiaus vertės 

dešimtainėje skaičiavimo sistemoje skaičiavimo formulę. 
9. Kaip pasikeis dvejetainio skaičiaus vertė, jei jis bus 

perstumtas per tris skiltis į kairę? 
 
Literatūra 
 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 

2. PIC16F84 tutorial, http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf,  
2005. 58 p. 
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7 laboratorinis darbas 
 
Laikmačio programų sudarymas mikrovaldikliui PIC16F84A ir 
jų tyrimas  
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti komandas decf ir incf bei laikmačio programų 
sudarymo principus.  
 
2. Darbo užduotis 

 
Sudaryti MV PIC16F84A programas, skirtas laikui matuoti, ir 

parodyti dvejetainėje skaičiavimo sistemoje šviesos diodais, 
prijungtais prie MV prievadų. Programas išbandyti ir ištirti. 

 
3. Darbo eiga 

 
1. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 

File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 
;******************Tiesioginis laikmatis ****************** 
;********************V. Pavardė************************ 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
;****************************************************** 
 

2. Direktyvomis LIST, INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
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;****************************************************** 
LIST   p=16F84      ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>   ;iškviečiama rinkmena,  
   ;aprašanti specifinius  
   ;MV kintamuosius 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF       ;suteikiama reikiama  
         ;konfigūracija MV 
;****************************************************** 
 

3. Suteikti vardus registrams: 
 
;********************* Kintamieji *********************** 

 
Kint1  EQU 0Ch   ;registrą 0Ch pavadinti Kint1 
Kint2  EQU 0Dh   ;registrą 0Dh pavadinti Kint2 
Kint3 EQU 0Eh   ;registrą 0Eh pavadinti Kint3 
Kint4 EQU 0Fh   ;registrą 0Fh pavadinti Kint4 
Kint5 EQU 10h   ;registrą 10h pavadinti Kint5 
;****************************************************** 
 

4. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 
adresą: 
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
 

5. Komanda clrf išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA      ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB    ;išvalyti PORTB registrą 

 
6. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko  į 1 banką: 

 
bsf  STATUS, 5     ;pereiti į 1 banką  
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7. TRISB ir TRISA registrais nustatyti B ir A prievadų išvadų 
konfigūraciją: 
  movlw  b’00000000’ ;įrašyti į W registrą dvejetainį  
       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
  movwf   TRISB  ;perkelti W registro turinį į  
       ;TRISB (nustatyti B prievado  
       ;išvadus duomenims išvesti) 
  movlw    b'00001' ;įrašyti į W registrą dvejetainį  
       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
  movwf  TRISA   ;perkelti W registro turinį į TRISA  
       ;registrą (nustatyti A prievado  
       ;RA0 išvadą duomenims įvesti, 
       ;o RA1, RA2, RA3, RA4 
       ;išvadus – duomenims išvesti) 
  bcf  STATUS, 5  ;pereiti į 0 banką  
 

8. Įvesti programos fragmentą: 
 
Start call  Laikovienetas ;iškviesti paprogramę Laikovienetas 
  incf  PORTB,1  ;padidinti PORTB registro 
       ;turinį vienetu 
  goto  Start   ;pereiti į programos eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Start 

 
Komentaras. Pateiktas programos fragmentas kartoja ciklą, kurio 

trukmę, o kartu ir laikmačio laiko vienetą nustato paprogramė 
Laikovienetas. Komanda incf (Increment f) padidina f (šiuo atveju 
PORTB) registro turinį vienetu. Jei komandos incf operande po 
kablelio yra įrašomas 1, tai šios komandos rezultatas yra įkeliamas į f 
registrą, jei 0 – į W registrą.  Pavyzdžiui, jei paprogramė 
Laikovienetas įvykdoma per sekundę, tuomet PORTB registro turinys 
padidės vienetu kas sekundę. Kadangi, prieš pradedant vykdyti ciklą, 
PORTB registras yra išvalomas, jame pradinėje padėtyje yra 
dvejetainis skaičius 00000000. Registras prisipildo per 255 ciklus iki 
skaičiaus 11111111 ir kitame cikle, jam persipildžius, skaičiavimas 
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vėl prasideda nuo skaičiaus 00000000. Registro PORTB turinį, kuris 
atspindi laiką, parodo prie B prievado prijungti šviesos diodai.  

Paprogramė  Laikovienetas yra iškviečiama prieš komandą incf 
PORTB,1, kadangi pradžioje turi praeiti laiko tarpas, lygus laiko 
vienetui, ir tik tada jį turi parodyti šviesos diodai, prijungti prie 
prievado B. 

9. Įvesti laiko vieneto paprogramę: 
  
;************* Laiko vieneto paprogramė *************** 
Laikovienetas 
  movlw d‘5‘   ;įrašyti į W registrą dešimtainį  

       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
  movwf Kint3  ;perkelti W registro turinį į Kint3 
Ciklas1  decfsz  Kint1,1  ;atimti 1 iš kintamojo Kint1 ir,  
       ;kai jis bus lygus nuliui,  
       ;peršokti komandą goto Ciklas1  
  goto  Ciklas1  ;pereiti į paprogramės eilutę,  
       ;pažymėtą žyme Ciklas1 
  btfsc PORTA,0 ;nuskaityti signalą A prievado 
       ;RA0 išvade, jei jame yra „0“, 
       ;peršokti kitą komandą  
  call  Sustabdymas ;iškviesti paprogramę 
        ;Sustabdymas 
  decfsz Kint2,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint2 ir, kai jis bus lygus nuliui, 

 ;peršokti komandą goto Ciklas1 
  goto Ciklas1   ;pereiti į paprogramės eilutę,  
       ;pažymėtą žyme Ciklas1 
  decfsz Kint3,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint3 ir, kai jis bus lygus nuliui, 

 ;peršokti komandą goto Ciklas1 
  goto Ciklas1   ;pereiti į paprogramės eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas1 
  return    ;grįžti į pagrindinę programą   
;******************************************************** 
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Komentaras. Ši paprogramė apima tris ciklus, kurių apytikslė 
įvykdymo  trukmė 3x10–6 s x 256 x 256 x 5 ≈ 1 s (vėlinimo  ciklo 
trukmės tikslaus apskaičiavimo metodika yra pateikta 4 laboratorinio 
darbo 1 punkte). Paprogramėje įterpta komanda btfsc tikrina  A 
prievado  išvado  RA0 įtampą. Jei nuskaitomas „0“, tuomet komanda  
btfsc liepia peršokti vieną programos eilutę, jei ji atitinka „1“, yra 
vykdoma kita programos komanda. Kadangi mygtukas M3 valdo RA0 
įtampą, jį paspaudus galima sustabdyti laiko skaičiavimą ir jį 
užfiksuoti. Kol mygtukas nėra paspaustas, į A prievado  išvadą RA0 
yra  tiekiama  „0“  įtampa, todėl paprogramės iškvietimo komanda 
call Sustabdymas yra peršokama. Paspaudus mygtuką M3, į RA0 
tiekiama „1“ įtampa, todėl po komandos btfsc PORTA,0 yra 
iškviečiama paprogramė Sustabdymas. Joje programa pradeda vykdyti 
amžinąjį ciklą, todėl PORTB registro turinys nustoja keistis ir šviesos 
diodai, prijungti prie B prievado, rodo laiką, kuris buvo mygtuko 
paspaudimo metu. 

Komanda btfsc  ir paprogramės iškvietimo komanda call yra 
įterptos į Laikovienetas paprogramės antrą ciklą todėl, kad 
sustabdymas būtų vykdomas mažai uždelsiant ir  komanda btfsc 
nedarytų reikšmingos įtakos laiko vieneto trukmei. Pavyzdžiui, jei šios 
komandos būtų įterptos į pirmą ciklą, sustabdymo uždelsimas būtų 
mažesnis, bet  paprogramės Laikovienetas įvykdymas pailgėtų apie du 
kartus. 
 

10. Įvesti sustabdymo paprogramę: 
      
;***************Sustabdymo paprogramė***************** 
Sustabdymas 
Start1   movlw   b’01110’  ;įrašyti į W registrą  

;dvejetainį skaičių, 
;pateiktą tarp kabučių 

  movwf   PORTA  ;perkelti W registro turinį į PORTA  
Ciklas2 decfsz  Kint4,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  

;Kint4 ir, kai jis bus lygus nuliui, 
 ;peršokti komandą goto Ciklas2 
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  goto  Ciklas2  ;pereiti į paprogramės eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas2 
  decfsz  Kint5,1  ;atimti vienetą iš kintamojo 
       ;Kint5 ir, kai jis bus 
        ;lygus nuliui, peršokti 
       ;komandą goto Ciklas2 
   goto  Ciklas2  ;pereiti į paprogramės eilutę, 
        ;pažymėtą žyme Ciklas2 
  movlw   b’00000’ ;įrašyti į W registrą dvejetainį 
       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
  movwf   PORTA  ;perkelti W registro turinį į   
       ;PORTA registrą  
Ciklas3 decfsz  Kint4,1  ;atimti vienetą iš kintamojo 
       ;Kint4 ir, kai jis bus 
        ;lygus nuliui, peršokti 
       ; komandą goto Ciklas3 
  goto  Ciklas3  ;pereiti į paprogramės eilutę,  
       ;pažymėtą žyme Ciklas3 
  decfsz  Kint5,1  ;atimti vienetą iš kintamojo 
       ;Kint5 ir, kai jis bus 
        ;lygus nuliui, peršokti 
       ;komandą goto Ciklas3 
  goto  Ciklas3  ;pereiti į paprogramės eilutę,  
       ;pažymėtą žyme Ciklas3 
goto  Start1    ;pereiti į paprogramės eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Start1 
  return    ;grįžti į pagrindinę programą  
;****************************************************** 
 

Komentaras. Paprogramė Sustabdymas sutampa su žemo dažnio 
impulsinio signalo generatoriaus programa, tyrinėta 3 laboratoriniame 
darbe. Programa peršoka į šią paprogramę paspaudus mygtuką M3 
(sustabdžius laiko skaičiavimą). Paprogramė sudaro amžinąjį ciklą ir 
generuoja žemo dažnio impulsus A prievado RA1–RA3 išvaduose. 
Mirksintys šviesos diodai, prijungti prie šių išvadų, rodo, kad laiko 
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skaičiavimas yra sustabdytas. Pradėti skaičiuoti laiką iš naujo (išeiti iš 
paprogramės Sustabdymas amžinojo ciklo) galima tik priverstinai 
grąžinus programos darbą į programos pradžią, t. y. paspaudus 
pradinio nustatymo mygtuką Reset. 

11. Nurodyti programos pabaigą: 
 
END         ;programos pabaiga 
 

12. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jam pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio 
darbo metu sudarytą projektą, išimti iš projekto jame esančią 
asemblerinę rinkmeną (rinkmenas) ir į jos vietą įkelti sudarytos 
programos asemblerinę rinkmeną. Vykdant veiksmus, pateiktus 1 
laboratorinio darbo 7–15 punktuose, sudaryti programos hex rinkmeną 
ir, naudojant programą NT PIC PROGRAMMER  bei MV 
PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti ją į MV atmintį. 

13. Perjungti   maketą   į   darbo  režimą  (žr. 1  laboratorinio  
darbo 16 punktą) ir pagal šviesos diodų, prijungtų prie B prievado, 
būsenas  įsitikinti, kad sudaryta tiesioginio laikmačio programa veikia, 
t. y. PORTB registro turinys kas sekundę padidėja vienetu, o jam 
prisipildžius, laikas vėl yra pradedamas skaičiuoti nuo nulio. 

14. Laikmačiui veikiant, paspausti mygtuką M3 ir įsitikinti, kad 
laiko skaičiavimo sustabdymas veikia, t. y. laiko skaičiavimas be 
pastebimo vėlinimo sustoja ir tuo pačiu metu pradeda mirksėti šviesos 
diodai, prijungti prie A prievado RA1–RA3 išvadų. 

15. Paspausti Reset mygtuką ir įsitikinti, kad laikas atleidus 
mygtuką  pradedamas  skaičiuoti  iš naujo ir kad skaičius 00000001 B 
prievade atsiranda (sušvinta šviesos diodas, prijungtas prie RB0 
išvado) praėjus maždaug vienai sekundei. 

16. Pakeisti programą taip, kad laiko vieneto trukmė būtų: 0,2 s; 
2 s. Įkelti programas į MV ir įsitikinti, kad jos tinkamai veikia. 

17. Išsaugoti tiesioginio laikmačio 0,2 s laiko vieneto trukmės 
programą laboratorinio darbo ataskaitai. 
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18. Paprogramėje Laikovienetas  eilutes su komandomis btfsc 
PORTA,0 ir call Sustabdymas perkelti prieš eilutę su komanda return 
(laiko vieneto trukmė turi būti 2 s). Įkelti programą į MV ir įsitikinti, 
kad norint sustabdyti laiko skaičiavimą būtina ne tik paspausti 
mygtuką M3, bet ir kurį laiką palaikyti paspaustą. Paaiškinti, kodėl po 
šio pakeitimo įvyksta MV reakcijos uždelsimas. 

19. Sukeisti vietomis eilutę call Laikovienetas, esančią ties žyme 
Start, su po ja einančia eilute incf PORTB,1 (Start žymė turi būti 
eilutėje su komanda incf PORTB,1). Įkelti programą į MV ir, 
spaudžiant pradinio nustatymo mygtuką Reset, įsitikinti, kad B 
prievade skaičius 00000001 atsiranda tuoj pat atleidus mygtuką, nors 
norint teisingai suskaičiuoti laiką būtina, kad jis atsirastų praėjus 
trukmei, lygiai nustatytam laiko vienetui. Paaiškinti, kodėl šis 
pakeitimas sukelia minėtą reiškinį.  

20. Pakeisti sudarytos  programos fragmentą, prasidedantį eilute 
su žyme Start ir pasibaigiantį eilute goto Start, tokiu atgalinio 
laikmačio fragmentu: 
 

  movlw  d’15’  ;įrašyti į W registrą 
        ;dešimtainį skaičių, 
       ;pateiktą tarp kabučių 
       ;(nustatyti atgalinio  
       ;laikmačio pradinį laiką) 
  movwf  PORTB  ;perkelti W registro turinį į 
        ;PORTB registrą 
Start    call  Laikovienetas ;iškviesti paprogramę 
       ;Laikovienetas 
  decf  PORTB,1  ;sumažinti PORTB registro  
       ;turinį vienetu 
  btfss  STATUS,2  ;patikrinti STATUS registro  
       ;Z bito (2 skiltis) turinį, 
       ;jei aptiktas „1“, 
       ;kitą komandą peršokti 
  goto  Start   ;pereiti į paprogramės eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Start 
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  call  Sustabdymas ;iškviesti paprogramę  
       ;Sustabdymas 
 

Komentaras. Šiame programos fragmente skaičius, įkeltas į 
PORTB registrą, kiekvieno ciklo metu komanda decf (Decrement f) 
mažinamas vienetu. Jei komandos decf operande po kablelio yra 
įrašomas 1, tai šios komandos rezultatas yra įkeliamas į f registrą (šiuo 
atveju į PORTB registrą), jei 0 – į W registrą. Ciklo įvykdymo 
trukmę, o kartu ir atgalinio laikmačio laiko vienetą nustato 
paprogramė Laikovienetas. Kai PORTB registro turinys pasidaro 
lygus nuliui, į STATUS registro nulio požymio bitą Z (2 skiltis) yra 
įkeliamas „1“, todėl komanda btfss STATUS,2 liepia peršokti eilutę su 
komanda goto Start. Kadangi  po jos eina komanda, iškviečianti 
paprogramę Sustabdymas, laiko skaičiavimo ciklas yra baigiamas, nes 
programa pradeda vykdyti amžinąjį minėtos paprogramės ciklą. Išeiti 
iš jo ir pradėti skaičiuoti laiką iš naujo galima paspaudus mygtuką 
Reset.  

21. Kintamojo Kint3 vertę paprogramėje Laikovienetas nustatyti 
lygią 5 (laiko vienetas 1 s). 

22. Įkelti sudarytą programą į MV ir įsitikinti, kad ji veikia, t. y. 
atleidus paspaustą Reset mygtuką B prievado išvaduose yra rodomas 
dvejetainis skaičius 00001111, kuris periodiškai yra mažinamas 
vienetu, kol jo reikšmė pasidaro lygi nuliui.  Tai turi parodyti 
mirksintys šviesos diodai, prijungti prie A prievado RA1–RA3 išvadų.  

23. Nustatyti kelis kitus atgalinio laikmačio pradinius laikus, taip 
pat dešimtainėje ir šešioliktainėje skaičiavimo sistemose. Įkelti 
programą į MV ir įsitikinti, kad ji tinkamai veikia. 

24. Patobulinti (sutrumpinti) sudarytą atgalinio laikmačio 
programą vietoje dviejų komandų decf PORTB,1 ir btfss STATUS,2 
panaudojant atitinkamą vieną komandą. Įkelti programą į MV ir 
įsitikinti, kad ji veikia. Programą pavadinti „Atgalinis laikmatis“ ir 
išsaugoti laboratorinio darbo ataskaitai. 

25. Pakeisti programą taip, kad pasiekęs nulį laikmatis nesustotų 
ir tęstų atgalinį laiko skaičiavimą. Laiko vienetas turi būti 0,2 s. Įkelti 
programą į MV ir ją išbandyti. 
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4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. MV PIC16F84A komandų decf ir incf analizė. 
3. Specialiojo registro STATUS Z bito paskirties aprašymas. 
4. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 24 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
5. Išvados. 

 
5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Paaiškinkite komandų decf ir incf paskirtį. 
2. Per kiek MV taktinio dažnio signalo periodų yra įvykdoma 

komanda decfsz? 
3. Kokia specialiojo registro STATUS Z bito paskirtis? 
4. Kas lemia laikmačio laiko vieneto stabilumą? 
5. Per kiek mašininių ciklų yra įvykdoma komanda btfss? 
6. Kokia viena komanda gali pakeisti dvi, vieną paskui kitą 

einančias, komandas decf ir btfss? 
7. Kokia paprogramės Laikovienetas paskirtis? 
8. Pakomentuokite paprogramės Laikovienetas sandarą. 
9. Kokia paprogramės Sustabdymas paskirtis? 
10. Pakomentuokite paprogramės Sustabdymas sandarą. 

 
Literatūra 
 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 

2. PIC16F84 tutorial, http://home.planet.nl/~midde639/tutorial.pdf,  
2005. 58 p. 
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8 laboratorinis darbas 
 
Mikrovaldiklio PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir pertraukčių 
tyrimas  
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti specialiuosius registrus OPTION, INTCON, TMR0, 
komandą retfie, laikmatį-skaitiklį, dažnio daliklį bei pertrauktis.  
 
2. Bendrosios žinios 
 

MV PIC16F84A turi laikmatį-skaitiklį (timer/counter), kurio 
paskirtis – laiko matavimas ir išorės įvykių kiekio skaičiavimas. Jis 
turi 8 bitų registrą TMR0, į kurį galima įkelti arba iš jo nuskaityti 
duomenis kaip ir iš bet kurio kito registro. Registro turinys gali būti 
didinamas vidiniu signalu, kurio dažnis atitinka 1/4 MV taktinio 
dažnio (laikmačio režimas), arba išorės signalu, ateinančiu į 
įvesties/išvesties išvadą  RA4 /TOCK1 (skaitiklio režimas). Kartu su 
registru TMR0 gali būti panaudotas papildomas 8 bitų dažnio daliklis 
(prescaler), kuris gali dalyti dažnį santykiu 1:2, 1:4,......1:256. 
Laikmačio-skaitiklio režimas nustatomas OPTION registro TOCS bitu 
(5 skiltis). Jei į šio bito skiltį yra įkeltas „0“, tai laikmatis-skaitiklis 
dirba kaip laikmatis, jei „1“ – kaip skaitiklis. Dažnio daliklis 
priskiriamas   laikmačiui-skaitikliui   OPTION   registro   PSA  bitu  
(3 skiltis). Jei į PSA bito skiltį įkeltas „0“, tai dažnio daliklis 
priskiriamas laikmačiui-skaitikliui, jei „1“ – MV darbo monitoriui 
(Watchdog). Dažnio dalijimo koeficientą lemia OPTION registro PS0, 
PS1 ir PS3 skilčių (0–2 skiltys) vertės (4.3 lentelė).  

Persipildžius laikmačio-skaitiklio registrui TMR0, gali būti 
įvykdyta MV darbo pertrauktis. Ji yra valdoma INTCON registro GIE 
ir TOIE bitais (7 ir 5 skiltys). Jei į GIE ir TOIE skiltis yra įkelti „1“, 
pertrauktis yra leidžiama. Šio registro TOIF bitas (2 skiltis), 
nepriklausomai nuo to, ar pertraukis leidžiama, ar ne, fiksuoja, kad 
TMR0 persipildęs. Jei jo skiltyje yra įkeltas „0“, tai registras TMR0 
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nėra persipildęs, jei – „1“, registras persipildė. Įvykus pertraukčiai, 
programa   automatiškai   peršoka     adresu    0x004   (į   pertraukties 

 
4.3 lentelė. Dažnio dalijimo koeficientai 

PS0, PS1, PS3 
 bitų vertės 

Dažnio dalijimo 
koeficientas 

0   0   0 1 : 2 

0   0   1 1 : 4 

0   1   0 1 : 8 

0   1   1 1 : 16 

1   0   0 1 : 32 

1   0   1 1 : 64 

1   1   0 1 : 128 

1   1   1 1 : 256 

 
vektorių) ir vykdo šiuo adresu prasidedantį programos fragmentą. 
Programoje su pertrauktimis įvykių fiksavimui stebėti atitinkamų 
registrų bitų nereikia. Tai leidžia supaprastinti programas ir spręsti 
sudėtingesnius uždavinius su šiuo MV. 

 
3. Darbo užduotis  

 
Ištirti laikmatį-skaitiklį su dažnio dalikliu ir pertrauktį, kuri 

įvyksta laikmačio-skaitiklio registrui TMR0 persipildžius nuo vidinio 
MV signalo. Sudaryti MV PIC16F84A programas su laikmačiu-
skaitikliu ir pertrauktimi laikui skaičiuoti bei impulsiniams signalams 
generuoti, jas išbandyti ir ištirti. 
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4. Darbo eiga 
 
A. MV laikmačio-skaitiklio tyrimas 

 
1. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 

File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos  
pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei rezonatoriaus tipą ir 
dažnį: 
 
;***Laiko skaičiavimo programa su MV laikmačiu-skaitikliu **** 
 
;**********************V. Pavardė*********************** 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
;******************************************************* 
 

2. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
 
;****************************************************** 
 
LIST   p=16F84      ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>   ;iškviečiama rinkmena,  
   ;aprašanti specifinius  
   ;MV kintamuosius 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF       ;suteikiama reikiama  
         ;konfigūracija MV 
 
;****************************************************** 
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3. Suteikti vardą registrui: 
 
;**********************Kintamasis *********************** 

  
Kint1 EQU 0Ch   ;registrą 0Ch pavadinti Kint1 
 
;******************************************************** 
 

4. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 
adresą: 
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
        

5. Išvalyti A ir B prievadų registrus: 
 
clrf  PORTA      ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB    ;išvalyti PORTB registrą 
 

6. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko  į 1 banką: 
 
bsf  STATUS, 5     ;pereiti į 1 banką  
 

7. TRISB ir TRISA registrais nustatyti B ir A prievadų išvadus 
signalui išvesti bei įkelti  skaičių 00000111 į registrą OPTION_REG: 
 
movlw  b’00000000’   ;įrašyti į W registrą  
       ;dvejetainį skaičių, 
       ;pateiktą tarp kabučių 
movwf   TRISB    ;perkelti W registro turinį į  

   ;TRISB registrą (nustatyti B 
 ;prievado išvadus  
 ;duomenims išvesti) 

movlw    b'00000'   ;įrašyti į W registrą  
       ;dvejetainį skaičių, 
       ;pateiktą tarp kabučių 
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movwf  TRISA     ;perkelti W registro turinį  
       ;į TRISA registrą 
       ;(nustatyti prievado 
       ;išvadus duomenims išvesti) 
movlw  b’00000111’   ;įrašyti į W registrą dvejetainį  
       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
movwf   OPTION_REG  ;perkelti W registro turinį į  
       ;OPTION_REG registrą  
bcf  STATUS, 5    ;pereiti į 0 banką  

 
Komentaras. OPTION_REG  registro  turinys,  išskyrus   RBPU 

bitą (7 skiltis), suteikia konfigūraciją MV laikmačiui-skaitikliui. 
Šiame laboratoriniame darbe yra tiriamas atvejis, kai laikmatis-
skaitiklis veikia su dažnio dalikliu. Šis režimas yra nustatomas 
OPTION_REG registro T0CS ir PSA  bitais, įkeliant į 5 ir 3 skiltis, 
kuriose jie saugojami,  „0“.  Trijų  žemiausiųjų  OPTION_REG  
registro  bitų  PS0–PS2 vertės nustato dažnio dalijimo koeficientą 
1:256 (4.3 lentelė). 

8. Įvesti laiko skaičiavimo programą su laikmačiu-skaitikliu: 
 

movlw  d’16’  ;įrašyti į W registrą  
     ;dešimtainį skaičių, 

       ;pateiktą tarp kabučių 
movwf  Kint1  ;perkelti W registro turinį  

;į Kint1 registrą  
Start1   movlw  d’11’   ;įrašyti į W registrą  

     ;dešimtainį skaičių, 
       ;pateiktą tarp kabučių 

movwf   TMR0  ;perkelti W registro turinį 
;į TMRO registrą 

Start2   btfss  INTCON,2  ;patikrinti INTCON  
       ;registro 2 skiltį, 
       ;jei joje yra „1“, peršokti  
       ;komandą goto Start2 
  goto  Start2   ;pereiti į programos eilutę, 
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       ;pažymėtą žyme Start2 
  bcf INTCON,2  ;įkelti „0“ į INTCON  
       ;registro 2 skiltį (išvalyti 
       ;T0IF bitą kitam ciklui) 
  decfsz  Kint1,1  ;atimti vienetą iš  
       ;kintamojo Kint1 ir, 
       ;kai jis bus lygus nuliui,  
       ;peršokti komandą 
       ;goto Start1 
  goto  Start1   ;pereiti į programos eilutę,  
       ;pažymėtą žyme Start1 
  incf  PORTB  ;padidinti PORTB registro  
       ;turinį vienetu 
  movlw  d’16’  ;įrašyti į W registrą  
       ;dešimtainį skaičių, 
       ;pateiktą tarp kabučių 
  movwf   Kint1  ;perkelti W registro  
       ;turinį į Kint1 registrą 
  goto  Start1   ;pereiti į programos  
       ;eilutę, pažymėtą 
       ;žyme Start1 
  END    ;programos pabaiga 

 
Komentaras. Laiko skaičiavimo programa, pateikta šiame 

fragmente, leidžia skaičiuoti laiką iki 28 laiko vienetų, t. y iki tol, kol 
persipildys PORTB registras. Šviesos diodai, prijungti prie B 
prievado, parodo laiką dvejetainėje skaičiavimo sistemoje. 
Persipildžius PORTB registrui, laiko skaičiavimas prasideda iš naujo. 
Norint tiksliai nustatyti laiko vienetą,  į TMR0 registrą yra įkeliamas 
pradinis skaičius (dešimtainis 11), t. y. MV laikmatis-skaitiklis 
skaičiuoja ne nuo nulio, o nuo nustatyto skaičiaus. Komanda btfss 
INTCON,2  yra  stebimas  INTCON  registro  2  skilties  turinys  
(T0IF bitas), „1“, atsiradęs šioje skiltyje, parodo,  kad  MV  
laikmačio-skaitiklio  registras  TMR0  persipildė,  t. y. suskaičiavo   
iki     256.       Šiuo      atveju        jis        persipildys     per      laiką    
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1 μs x (256 – 11) x 256 = 62 720 μs. Kadangi  registro PORTB turinys 
bus papildomas vienetu tik tada, kai TMRO registras persipildys tiek 
kartų,  kokia  yra kintamojo  Kint1  vertė,  laiko  vieneto trukmė bus 
62 720 μs x 16 = 100 3520 μs ≈ 1 s. Skaičiuojant labai tiksliai, reikėtų 
dar pridėti laiką, kurio reikia komandoms tarp registro TMR0 
persipildymo momento ir pradinio skaičiaus įkėlimo į jį atlikti.  

9. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jai pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio darbo 
metu sudarytą projektą, išimti iš jo asemblerinę rinkmeną (rinkmenas) 
ir į jos vietą įkelti sudarytos programos asemblerinę rinkmeną. 
Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio darbo 7–15 punktuose, 
sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant programą NT PIC 
PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti ją į MV 
atmintį. 

10. Perjungti   maketą   į  darbo  režimą  (žr. 1  laboratorinio  
darbo 16 punktą) ir pagal šviesos diodų, prijungtų prie B prievado, 
būsenas  įsitikinti,    kad  sudaryta  laiko  skaičiavimo  programa  su    
laikmačiu-skaitikliu veikia, t. y. PORTB registro turinys kas sekundę 
padidėja vienetu, o jam prisipildžius, laikas vėl yra pradedamas 
skaičiuoti nuo nulio. 

11. Pakeisti programą taip, kad laiko vieneto trukmė būtų: 0,1 s; 
5 s. Įkelti programas į MV ir įsitikinti, kad jos tinkamai veikia. 

12. Patobulinti laiko skaičiavimo  programą taip, kad ji leistų 
skaičiuoti laiką iki 213 laiko vienetų. Laikui rodyti panaudoti visus prie 
A ir B prievadų prijungtus šviesos diodus. A prievado šviesos diodai 
turi rodyti penkias aukščiausiąsias, o B prievado 8 žemiausiąsias 
skaičiaus skiltis. PORTB registro persipildymui fiksuoti panaudoti 
keliamojo vieneto požymį C (STATUS registro 0 skiltis), o turiniui 
didinti vienetu – komandą addwf. Laiko vieneto trukmę padaryti 0,02 
s. Išsiaiškinti, kodėl pateiktu atveju PORTB registro turiniui didinti 
vienetu netinka komanda incf. 

13. Įkelti programą į MV ir ją išbandyti. Programą išsaugoti 
laboratorinio darbo ataskaitai. 
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14. Pakeisti laiko skaičiavimo programą taip, kad laiko vieneto 
trukmė būtų 1 s. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad PORTB 
registro turinys padidėja vienetu kas 1 s.  

15. Naudojant komandą nop (no operation),  pailginti programos 
ciklo, prasidedančio eilute Start2 btfss INTCON,2  ir pasibaigiančio 
eilute goto Start2, įvykdymo trukmę. Tam sudarytoje programoje tarp 
eilučių su komandomis movwf TMRO ir btfss  INTCON,2 įkelti 10 
vienodų eilučių su komanda nop. Žymė Start2 turi būti įvesta ties 
viršutine komanda nop. Apskaičiuoti, kiek kartų pailgėjo minėto 
programos ciklo įvykdymo laikas. 

16. Įkelti programą į MV ir patikrinti laiko vieneto trukmę. 
Paaiškinti, kodėl ji nepailgėjo, nors programos ciklas, kuriam vykdyti 
sunaudojamas beveik visas programos darbo laikas, pailgėjo daug. 
 
B. Pertraukties tyrimas 
 

17. Sudarytoje programoje ištrinti programos dalį, esančią 
žemiau komandos movwf TRISA, o  programos fragmentą, kuriame 
suteikiami vardai registrams, pakeisti taip: 
 
;**********************Kintamieji *********************** 

  
Wreg  EQU 0Ch ;  ;registrą 0Ch pavadinti Wreg 
Stat   EQU 0Dh   ;registrą 0Dh pavadinti Stat 
Kint1  EQU 0Eh   ;registrą 0Eh pavadinti Kint1 
Kint2  EQU 0Fh   ;registrą 0Fh pavadinti Kint2 
Kint3  EQU 10h   ;registrą 10h pavadinti Kint3 
 
;******************************************************** 
 

18. Programą pavadinti „Generatorius ir laiko  skaičiavimo 
programa su pertrauktimi“. 

19. Tarp  programos eilutės su asemblerio direktyva ORG 0x000 
ir eilutės su komanda clrf PORTA įkelti programos fragmentą: 
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goto Pagrindineprogr 
;********** *Pertraukties programa laikui skaičiuoti********* 
  

ORG 0x004   ;pertraukties programos  
      ;pradinis adresas  
 movwf  Wreg   ;išsaugoti W registro turinį  
 movf  STATUS,0 ;perkelti STATUS registro turinį į W 
 movwf  Stat   ;išsaugoti STATUS  
      ;registro turinį  
 bcf  INTCON,2   ;išvalyti (įkelti „0“ į) pertraukties 
      ;požymio bito T0IF skiltį 

decfsz  Kint1,1  ;atimti vienetą iš kintamojo Kint1 ir,  
      ;kai jis bus lygus nuliui,  
      ;peršokti komandą goto Ten 

goto Ten   ;pereiti į programos eilutę,  
;pažymėtą žyme Ten 

movlw d'16'  ;įrašyti į W registrą dešimtainį  
      ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 

movwf Kint1  ;perkelti W registro turinį  
;į Kint1 registrą 

incf  PORTB,1  ;padidinti PORTB registro  
;turinį vienetu 

Ten movlw   d'12'  ;įrašyti į W registrą dešimtainį  
      ;skaičių, pateiktą tarp kabučių  

movwf TMR0  ;perkelti W registro turinį  
;į TMR0 registrą 

movf   Stat,0   ;perkelti Stat registro  
;turinį į W registrą 

movwf  STATUS ;perkelti W registro turinį  
;į STATUS (atkurti 

      ;STATUS registro turinį) 
movf   Wreg,0  ;atkurti W registro turinį 
retfie    ;grįžti į pagrindinę programą 

;******************************************************* 
Pagrindineprogr 
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Komentaras. Šis programos fragmentas, kurį vykdo pertraukties 

programa, skaičiuoja laiką ir parodo jį šviesos diodais, prijungtais prie 
B prievado. Pirmoji fragmento eilutė liepia peršokti į pagrindinę 
programą, kuri yra visą laiką vykdoma, jei nevykdoma pertraukties 
programa. Šiame laboratoriniame darbe yra nagrinėjama pertrauktis, 
kuri atsiranda persipildžius laikmačio-skaitiklio registrui TMR0. 
Įvykus pertraukčiai, programa automatiškai peršoka adresu 0x004 (į 
pertraukties vektorių) ir vykdo šiuo adresu prasidedančią pertraukties  
programą. Jos pradžioje būtina išsaugoti W ir STATUS registrų 
turinius, kuriuos reikės atkurti  prieš grįžtant į pagrindinę programą. 
Taip pat reikia išvalyti (įkelti „0“ į) pertraukties, įvykus laikmačio 
registro perpildymui, požymio bito T0IF skiltį, esančią INTCON 
registre, t. y. paruošti jį kitai pertraukčiai. TMR0 registras, net ir 
naudojant dažnio daliklį su didžiausiu dalijimo koeficientu, persipildo 
per 1 μs x 256 x 256 = 65 536 μs, todėl norint, kad laiko matavimo 
vienetas būtų sekundė, registro PORTB turinys, kuris parodo laiką, 
turi būti padidinamas vienetu įvykus keliolikai pertraukčių. Tam yra 
naudojamas kintamasis Kint1, kurio vertė  lemia, kas kiek pertraukčių 
bus pridedamas 1 prie PORTB registro turinio. Pavyzdžiui, kai 
kintamojo   Kint1   vertė   16,   laiko   matavimo    vieneto    trukmė  
65 536 μs x 16 = 104 8576 μs. Jei į TMR0 registrą įkelsime pradinį 
skaičių     12,     tuomet      laiko      matavimo      vieneto      trukmė   
1 μs x (256 – 12) x 256 x 16 = 999 424 μs bus gerokai  artimesnė 1 s.  

Pertraukties programos turi baigtis komanda retfie (Return from 
interrupt), kuri liepia grįžti į pagrindinę programą. 

20. Pagrindinėje programoje po komandos movwf TRISA įvesti 
programos fragmentą: 
 
bcf   STATUS,5   ;pereiti į 0 banką  
movlw d'12'    ;įrašyti į W registrą  
      ;dešimtainį skaičių, 
      ;pateiktą tarp kabučių  
      ;(TMRO pradinė vertė) 
movwf TMR0    ;perkelti W registro turinį  
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      ;į TMR0 registrą 
movlw d'16'   ;įrašyti į W registrą  
      ;dešimtainį skaičių, 
      ;pateiktą tarp kabučių 
movwf Kint1   ;perkelti W registro turinį  
      ;į Kint1 registrą 
clrf INTCON    ;išvalyti INTCON registrą 
bsf STATUS, 5    ;pereiti į 1 banką  
movlw b'11000111'   ;įrašyti į W registrą  
      ;dvejetainį skaičių, 
      ;pateiktą tarp kabučių  
movwf OPTION_REG ;perkelti W registro turinį į 
      ;OPTION_REG registrą  
       ;(suteikti konfigūraciją  
      ;OPTION_REG registrui) 
bcf STATUS, 5    ;pereiti į 0 banką  
bsf INTCON, T0IE   ;įkelti „1“ į INTCON registro T0IE bito  
      ;skiltį (leisti pertrauktį,  
      ;persipildžius TMR0 registrui) 
bsf INTCON, GIE   ;leisti visas pertrauktis 
 

Komentaras. Šiame pagrindinės programos fragmente yra 
inicijuojamas programos darbas, t. y. nustatomos kintamojo Kint1 ir 
TMR0 registro turinio pradinės vertės, lemiančios, po kiek laiko 
įjungus MV registro PORTB turinys padidės nuo 0 iki 1. Visų kitų 
skaičių atsiradimo registre PORTB momentai priklausys nuo registrų 
Kint1 ir TMR0 turinių vertės, nustatomos pertraukties programoje, 
kuri skaičiuoja laiką.  

Šiame programos fragmente OPTION_REG registro turiniu  yra 
nustatoma MV laikmačio-skaitiklio konfigūracija laikmačio režimui 
su dažnio dalikliu, kurio dalijimo koeficientas yra 1:256. Atitinkamų 
INTCON registro skilčių turiniu yra leidžiama pertrauktis 
persipildžius TMR0 registrui. 

21. Po pagrindinės programos fragmento, sudaryto vykdant 20 
punkto užduotį, įvesti fragmentą: 
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**************Žemo dažnio impulsų generatorius*********** 
 
Start movlw   b’01110’ ;įrašyti į W registrą dvejetainį 
       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 

movwf   PORTA  ;perkelti W registro turinį  
;į PORTA registrą 

Ciklas1  decfsz   Kint2,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint2 ir, kai jis bus lygus nuliui, 
       ;peršokti komandą goto Ciklas1 

goto  Ciklas1  ;pereiti į programos eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas1 

decfsz  Kint3,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
;Kint3 ir, kai jis bus lygus nuliui, 

       ;peršokti komandą goto Ciklas1 
  goto  Ciklas1  ;pereiti į programos eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas1 
  movlw   b’00000’ ;įrašyti į W registrą dvejetainį 
       ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 

movwf   PORTA  ;perkelti W registro turinį  
;į PORTA registrą 

Ciklas2  decfsz   Kint2,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint2 ir, kai jis bus  
       ;lygus nuliui, peršokti 
       ;komandą goto Ciklas2 

goto  Ciklas2  ;pereiti į programos eilutę,  
;pažymėtą žyme Ciklas2 

decfsz  Kint3,1  ;atimti vienetą iš kintamojo  
       ;Kint3 ir, kai jis bus  
       ;lygus nuliui, peršokti 
       ;komandą goto Ciklas2 

goto  Ciklas2  ;pereiti į programos eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Ciklas2 

goto  Start   ;pereiti į programos eilutę, 
       ;pažymėtą žyme Start 

END       ;programos pabaiga 
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Komentaras. Šis pagrindinės programos fragmentas realizuoja 
žemo dažnio impulsų generatorių A prievado RA1-RA3 išvaduose, 
analogišką tirtam 3 laboratoriniame darbe.  

Sudarytoje programoje panaudojant pertrauktį galima MV tuo 
pačiu metu vykdyti  dvi užduotis: skaičiuoti laiką ir jį parodyti B 
prievado išvaduose bei generuoti impulsinį signalą A prievado 
išvaduose. Laiko skaičiavimą atlieka pertraukties programa, o impulsų 
generatorių – pagrindinė programa. Pertraukties programa yra  
vykdoma kiekvieną kartą persipildžius TMR0 registrui, o pasibaigus 
jos vykdymui, vykdoma pagrindinė programa. Jei pertrauktis įvyksta 
santykinai dažnai, o jos įvykdymo trukmė ilga, pertraukties programos 
vykdymas gali pradėti lėtinti pagrindinės programos vykdymą. 
Sudarytoje programoje pertraukčių dažnį galima mažinti didinant 
dažnio dalijimo koeficientą dažnio dalikliui. Esant didžiausiai šio 
koeficiento vertei, pertrauktis įvyksta maždaug kas 66 ms. Ilgiausias 
pertraukties programos įvykdymo laikas yra 18 μs, todėl šiuo atveju 
pertraukties programa nelėtins pagrindinės programos darbo. Tačiau, 
jei pertrauktis įvyktų taip dažnai, kad pertraukties programai vykdyti 
skirtas laikas susilygintų su laiku, skirtu pagrindinei programai 
vykdyti, tuomet pagrindinės programos vykdymo sparta pastebimai 
sumažėtų. 

22. Įkelti programą į MV atmintį ir pagal šviesos diodų, 
prijungtų prie A ir  B prievadų, būsenas įsitikinti, kad sudaryta 
programa veikia, t. y. A prievado RA0–RA2 išvaduose yra 
generuojami apie 2,5 Hz dažnio impulsiniai signalai, o B prievado 
išvadų signalai rodo dvejetaine skaičiavimo sistema skaičiuojamą 
laiką, kurio matavimo vienetas yra 1 s. 

23. Pertvarkyti sudarytą programą taip, kad laiko skaičiavimo 
programa atliktų atgalinį laiko skaičiavimą, t. y. skaičiuotų nuo 
skaičiaus 255 iki 0 ir, pasiekusi nulį, vėl kartotų skaičiavimo ciklą. 
Laiko matavimo vienetas turi būti 1 s. Įkelti programą į MV ir  
išbandyti. 

24. Pakeisti programą taip, kad ji vykdytų atgalinį laiko 
skaičiavimą, kai laiko vienetas yra 0,1 s. Įkelti programą į MV ir 
išbandyti. Programą išsaugoti laboratorinio darbo ataskaitai. 
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5. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. MV PIC16F84A specialiųjų registrų OPTION, INTCON, 

TMR0 bei komandos retfie analizė. 
3. Pertraukčių paskirtis.  
4. MV PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir dažnio daliklio 

charakteristikos. 
5. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 13 ir 24 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
6. Išvados. 

 
6. Kontroliniai klausimai 
 

1. Kokia specialiojo registro OPTION bitų PS0–PS2 (0–2 
skiltys) paskirtis? 

2. Ką parodo ir nustato specialiojo registro INTCON turinys? 
3. Ką parodo specialiojo registro TMR0 turinys? 
4. Kuo skiriasi MV laikmačio-skaitiklio laikmačio režimas nuo 

skaitiklio režimo? 
5. Kokia yra dažnio daliklio paskirtis? 
6. Kokia yra pertraukčių paskirtis? 
7. Kaip vadinasi programų atminties adresas, į kurį peršoka 

programos vykdymas įvykus pertraukčiai? 
8. Paaiškinkite komandos retfie paskirtį. 

 
Literatūra 
 

1. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005. 86 p. 
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9 laboratorinis darbas 
 
Skystųjų kristalų indikatoriaus valdymo mikrovaldikliu 
PIC16F84A tyrimas  
 
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti skystųjų kristalų  indikatoriaus LCD1601LC valdymą 
mikrovaldikliu.  
 
2. Darbo užduotis 
 

Sudaryti ženklų įkėlimo į skystųjų kristalų  indikatorių 
LCD1601LC ir valdymo programas MV PIC16F84A, jas išbandyti ir 
ištirti. 
  
3. Darbo eiga 
 

1. Išstudijuoti skystųjų kristalų indikatoriaus LCD1601LC 
parametrus, išvadų paskirtį, atmintis ir jų  paskirtį bei valdymo 
komandas (2.2 skyrius). 

2. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 
File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 

 
;***************LCD indikatoriaus valdymas ************** 
 
;**********************V. Pavardė*********************** 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
;****************************************************** 
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3. Direktyvomis LIST,  INCLUDE ir _CONFIG nustatyti MV 
tipą, iškviesti rinkmeną, aprašančią specifinius pasirinkto MV 
kintamuosius, ir atlikti MV konfigūraciją: 
;****************************************************** 
LIST   p=16F84      ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>   ;iškviečiama rinkmena,  
   ;aprašanti specifinius  
   ;MV kintamuosius 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF   ;suteikiama reikiama konfigūracija MV 
;***************************************************** 
 

4. Suteikti vardus registrams: 
 

;***********************Kintamieji ****************** 
Kint0 EQU 0Ch  ;registrą 0Ch pavadinti Kint0 
Kint1 EQU 0Dh  ;registrą 0Dh pavadinti Kint1 
Kint2 EQU 0Eh  ;registrą 0Eh pavadinti Kint2 
Kint3 EQU 0Fh  ;registrą 0Fh pavadinti Kint3 
Kint4 EQU 10h  ;registrą 10h pavadinti Kint4 
Kint5 EQU 11h  ;registrą 11h pavadinti Kint5 
Kint6 EQU 12h  ;registrą 12h pavadinti Kint6 
;****************************************************** 

 
5. Priskirti skaitines vertes pastoviosioms 

 
;********************* Pastoviosios ********************** 
 
E  EQU  2    ;pastoviajai E priskirta vertė 2  

;(indikatoriaus išvadą E valdys A 
      ;prievado išvadas RA2) 
RS  EQU  3    ;pastoviajai RS priskirta vertė 3 

;(indikatoriaus išvadą RS valdys A 
      ;prievado išvadas RA3) 
;****************************************************** 
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6. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 

adresą: 
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
 

7. Išvalyti registrus: 
 
clrf  PORTA     ;išvalyti PORTA registrą  
clrf  PORTB   ;išvalyti PORTB registrą 
clrf  Kint1    ;išvalyti Kint1 registrą 
clrf  Kint3    ;išvalyti Kint3 registrą 
clrf  Kint5    ;išvalyti Kint5 registrą 
 

8. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko į 1 banką: 
 

bsf  STATUS, 5    ;pereiti į 1 banką  
 

9. TRISB ir TRISA registrais nustatyti B ir A prievadų išvadus 
signalui išvesti bei įkelti „0“ į  OPTION_REG registro 7 skiltį (šioje 
skiltyje saugojamas RBPU bitas): 

 
movlw  b’00000000’  ;įrašyti į W registrą dvejetainį  
      ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
movwf   TRISB   ;perkelti W registro turinį į TRISB  
      ;registrą (nustatyti prievado  

;išvadus duomenims išvesti) 
movlw    b'00000'  ;įrašyti į W registrą dvejetainį 
      ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
movwf  TRISA    ;perkelti W registro turinį į TRISA  
      ;registrą (nustatyti prievado  

;išvadus duomenims išvesti) 
bcf   OPTION_REG,7 ;prijungti prie B prievado  
      ;išvadų vidinius rezistorius 
bcf  STATUS, 5   ;pereiti į 0 banką  
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10. Įvesti LCD indikatoriaus darbo iniciacijos programos 

fragmentą: 
 
;*****************LCD darbo iniciacija******************* 
 
call Velin200ms  ;sulaukti pereinamųjų procesų pabaigos  
movlw b'00110000' ;įrašyti į W registrą dvejetainį 
      ;skaičių, pateiktą tarp kabučių 
call Komanda  ;iškviesti paprogramę, vykdančią  

;komandą indikatoriui 
call Velin5ms  ;iškviesti 5 ms vėlinimo paprogramę 
 
movlw b'00110000'  
call Komanda 
call Velin5ms 
 
movlw b'00110000'  
call Komanda 
call Velin5ms  
 
movlw b'00111000' ;bendravimas su MV 8 linijomis 
call Komanda  ;2 eilučių LCD taškų skaičius  ženkle 5x8  
call Velin5ms 
movlw b'00001000' ;išjungti indikatorių  
call Komanda 
call Velin5ms 
 
movlw b'00000001' ;išvalyti indikatorių 
call Komanda 
call Velin5ms 
 
movlw b'00000100' 
call Komanda 
call Velin5ms 
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movlw b'00001100' ;įjungti indikatorių, žymeklį ir 
call Komanda  ;atjungti žymeklio mirgėjimą  
call Velin5ms 
 

Komentaras. Šis programos fragmentas sudarytas pagal 
indikatoriaus gamintojo rekomendacijas. Jame yra vykdoma komandų 
eilė, inicijuojanti indikatoriaus darbą. MV ir indikatoriaus darbas nėra 
tarpusavyje sinchronizuotas. Dėl šios priežasties, kad kita  komanda 
negalėtų prasidėti anksčiau nei bus įvykdyta prieš tai buvusi, tarp 
komandų yra įterpiami 5 ms vėlinimo ciklai. Iniciacijos programos 
fragmente paskutinės skilties komandos nustato indikatoriaus 
konfigūraciją, t. y. įjungia indikatorių ir nustato žymeklio statusą (žr. 
2.2 skyriaus 2.3 lentelę).  

11. Sudaryti ženklų įvedimo programos fragmentą: 
 
;***********************Ženklų įvedimas**************** 
 
movlw b'00000001'    ;išvalyti indikatorių 
call Komanda 
call Velin5ms 
 
movlw b'10000100'  ;nurodomas DDRAM  
      ;adresas ženklo kodui įrašyti 
call Komanda 
call Velin100mks 
 
movlw 'A'    ;nurodomas įrašomo ženklo kodas  
call Duomenys   ;iškviesti paprogramę, vykdančią  

;duomenų į indikatorių įkėlimą 
call Velin100mks 
 
goto $     ;amžinasis ciklas, apimantis 
      ;tik šią komandą 
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Komentaras. Šiame programos fragmente pirma komanda išvalo 
indikatorių (panaikina ženklus visose indikatoriaus skiltyse), o antra 
nurodo DDRAM registro, į kurį turi būti įrašytas ženklo kodas, adresą. 
Ženklo vieta indikatoriuje priklauso nuo jo kodo vietos DDRAM 
atmintyje. Šiuo atveju nurodoma ženklą įkelti į 0000100 (dešimtainėje 
skaičiavimo sistemoje 04) adresą, todėl ženklas bus  rodomas 5 
indikatoriaus skiltyje (žr. 2.2 skyriaus 2.2 lentelę ir 2.3 pav.). Po 
komandos, nurodančios ženklo įkėlimo vietą, turi būti nurodomas 
ženklo, kurį reikia įkelti, kodas. PIC MV asembleris leidžia dirbti su 
ASCII simboliais, todėl vietoje kodo galima įkelti atitinkamą ženklą, 
kaip tai padaryta pateiktame fragmente. Indikatoriaus LCD1601LC 
ženklai  ir jų kodai pateikti 2 skyriaus 2.1 lentelėje.  

Komanda goto $ reiškia amžinąjį ciklą, kuris apima tik šią 
komandą. Ji yra naudojama programai sustabdyti ties reikiama vieta. 

Įkėlus komandą ar duomenis į indikatorių negalima tuojau pat 
siųsti kitos komandos, nes indikatoriaus valdiklis komandas vykdo 
lėtai. Dėl šios priežasties tarp programos fragmentų, skirtų 
komandoms ar duomenims į indikatorių įkelti, būtina įvesti 
uždelsimus (iškviesti atitinkamos trukmės vėlinimo ciklo 
paprogrames). Pavyzdžiui, indikatoriaus išvalymas trunka iki 1,6 ms, 
o komandų ir duomenų įkėlimas – 40 μs. Indikatoriaus valdiklio 
taktinį dažnį nustato  RC grandinė, todėl jo komandų įvykdymo 
trukmė priklauso nuo R ir C parametrų sklaidos ir gali  keistis, 
keičiantis maitinimo įtampai ir aplinkos temperatūrai. Todėl norint, 
kad indikatorius būtų patikimai valdomas, uždelsimai turi viršyti 
nurodytus skaičius. 
 

12. Įvesti komandos paprogramę: 
 
;**************Komandos paprogramė************ 
 
Komanda  
bcf PORTA,RS  ;pereiti į komandų įrašymo režimą 
movwf PORTB  ;perduoti komandą į indikatorių 
nop 
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nop  
bsf PORTA,E  ;įrašyti komandą  
nop 
nop 
nop 
bcf PORTA,E  ;ignoruoti signalus iš MV  
nop 
nop 
return 
 

Komentaras. Ši paprogramė sukuria signalų, siunčiamų į 
indikatorių, seką, įvykdančią indikatoriaus valdiklio komandą. Seka 
turi būti vykdoma pagal indikatoriaus gamintojo rekomendacijas. 
Pradžioje į jo išvadą RS turi būti pasiųstas „0“, rodantis, kad į 
duomenų-komandų išvadus D0–D7, prijungtus prie MV B prievado 
(2.1 skyriaus 2.1 pav.), bus perduodami komandos signalai. Paskui, 
komandos signalams įrašyti į indikatoriaus E išvadą  turi būti 
siunčiamas leidimo signalas „1“. Baigus įrašymą į E išvadą, 
siunčiamas „0“, draudžiantis indikatoriui priimti signalus. Komandos 
nop sukuria laiko tarpus tarp vykdomų komandų. 

13. Įvesti duomenų (rodomo ženklo kodo) įkėlimo paprogramę: 
 
;******Duomenų (rodomo ženklo kodo) įkėlimo paprogramė*** 
 
Duomenys   
bsf PORTA,RS  ;pereiti į duomenų įrašymo režimą 
movwf PORTB 
nop 
nop  
bsf PORTA,E  ;įrašyti duomenis 
nop 
nop 
nop 
bcf PORTA,E  ;ignoruoti signalus iš MV 
nop 
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nop  
return 
 

Komentaras. Ši paprogramė sukuria signalų, siunčiamų į 
indikatorių, seką, perduodančių indikatoriaus valdikliui duomenis. Jo 
struktūra tokia pat kaip ir komandos perdavimo fragmento. Skirtumas 
tik tas, kad į išvadą RS turi būti perduotas „1“, rodantis, kad į 
duomenų-komandų išvadus D0–D7, prijungtus prie MV B prievado, 
bus perduodami duomenų signalai.  

14. Įvesti kitas vėlinimo ciklų paprogrames: 
 
;***************Vėlinimo ciklų paprogramės************* 
;********100 mks vėlinimas****** 
Velin100mks 
  movlw d'33' 
  movwf Kint0  
ciklas0 decfsz Kint0,1 
  goto ciklas0 
  return 
 
;********5 ms vėlinimas********** 
 Velin5ms 
  movlw d'7' 
  movwf Kint2  
ciklas2 decfsz Kint1,1 
  goto ciklas2 
  decfsz Kint2,1 
  goto ciklas2 
  return 
 
;********200 ms vėlinimas********* 
 Velin200ms   
ciklas3 decfsz Kint1,1 
  goto ciklas3 
  decfsz Kint3,1 
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  goto ciklas3 
  return 
 
;*******0,8–200 ms vėlinimas******  
 Velin1 
  movlw d'19' 
  movwf Kint4  
ciklas4 decfsz Kint1,1 
  goto ciklas4 
  decfsz Kint4,1 
  goto ciklas4 
  return 
 
;********0,2–50 s vėlinimas********** 
Velin2 
  movlw d'5' 
  movwf Kint6  
ciklas5 decfsz Kint1,1   
  goto ciklas5 
  decfsz Kint5,1 
  goto ciklas5 
  decfsz Kint6,1 
  goto ciklas5 
  return 
;************************************************* 
 

Komentaras. Skirtingos trukmės vėlinimo ciklų paprogramės 
reikalingos įvairioms indikatoriaus valdymo programoms sudaryti ir 
tirti atliekant šį ir kitus darbus. Vėlinimo ciklų sudarymas yra detaliai 
išnagrinėtas 3 ir 4 laboratorinių darbų aprašymuose. 

15. Nurodyti programos pabaigą: 
 

END         ;programos pabaiga 
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16. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jai pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio darbo 
metu sudarytą projektą, išimti iš jo asemblerinę rinkmeną (rinkmenas) 
ir į jos vietą įkelti sudarytos programos asemblerinę rinkmeną. 
Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio darbo 7–15 punktuose, 
sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant programą NT PIC 
PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti ją į MV 
atmintį 

17. Perjungti   maketą   į  darbo  režimą  (žr. 1  laboratorinio  
darbo 16 punktą) ir įsitikinti, kad sudaryta skystųjų kristalų 
indikatoriaus  valdymo programa veikia, t. y. indikatoriaus 5 skiltyje 
yra rodoma raidė A  (rodomo ženklo kontrastą galima keisti 
potenciometru R15 (žr. 2.1 skyrių). 

18. Sudaryta programa įkelti pasirinktą ženklą į 12 indikatoriaus 
skiltį. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad ženklas yra rodomas 
pasirinktoje indikatoriaus skiltyje. 

19. Įvedant pakeitimus į indikatoriaus iniciacijos programos 
fragmentą, pakeisti indikatoriaus konfigūraciją taip, kad indikatoriuje 
būtų rodomas žymeklis (žr. 2.2 skyriaus 2.3 lentelę). Įkelti programą į 
MV ir įsitikinti, kad šalia ženklo yra rodomas žymeklis. 

20. Įvedant pakeitimus į indikatoriaus iniciacijos programos 
fragmentą, pakeisti indikatoriaus konfigūraciją taip, kad indikatoriuje 
būtų rodomas žymeklis ir jis mirksėtų (žr. 2.2 skyriaus 2.3 lentelę). 
Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad šalia ženklo yra rodomas 
mirksintis žymeklis. 

21. Ištirti ženklo perstūmimo per vieną skiltį komandą. Tam 
sudarytos programos ženklų įvedimo fragmente (laboratorinio darbo 
11 punktas), ties pirmąja eilute, įvesti žymę Start, o vietoje komandos 
goto$ – šį programos tekstą: 
 
call Velin2                              ;iškviesti vėlinimo paprogramę 
movlw b'00011000'                ;perstumti ženklą į kairę 
call Komanda 
call Velin5ms 
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call Velin2 
goto Start 
 

22. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad ženklas pradžioje būna 
įkeliamas į pasirinktą indikatoriaus skiltį, o paskui perstumiamas per 
vieną skiltį į kairę. 

23. Įvestame programos fragmente pakeisti perstūmimo 
komandos turinį taip (žr. 2.2 skyriaus 2.3 lentelę), kad ženklas būtų 
perstumiamas į dešinę. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad ji 
tinkamai veikia. 

24. Sudaryta programa į indikatorių  įkelti pasirinktą 6 ženklų 
žodį. Tam sudarytos programos ženklų įvedimo fragmentą atkurti taip, 
kaip jis pateiktas 11 punkte, o prieš ženklą goto$ įkelti atitinkamų 
ženklų duomenis, kaip tai padaryta A raidės ženklui. Komandoje, 
nurodančioje pirmojo ženklo kodo adresą DDRAM atmintyje, šį 
adresą pakeisti į 00.  

Pastaba. Įvedant ženklų, kurie turi būti atvaizduoti indikatoriuje, 
kodų seką, kai reikia, kad jie DDRAM atminties registruose eitų 
nuosekliai vienas po kito, pakanka nurodyti tik pirmo ženklo kodo 
adresą. Tačiau  ženklai, esantys 1–8 indikatoriaus skiltyse, atitinka 
00–07, o 9–16 skiltyse – 64–71 DDRAM atminties registruose 
esančius ženklų kodus (žr. 2.2 skyriaus 2.2 lentelę), todėl norint įkelti 
į indikatorių 16 ženklų, nepakanka nurodyti tik pirmo ženklo kodo 
adresą 00. Prieš devintą ženklą būtina įkelti komandą, nurodančią  64-
ą DDRAM atminties adresą. Jei atitinkama komanda prieš įkeliant 
ženklo kodą į DDRAM atmintį indikatorius buvo išvalytas, ženklo 
kodas pagal nutylėjimą yra įkeliamas į  DDRAM registrą 00. 

25. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad ji tinkamai veikia, t. y. 
indikatoriaus 1–6 skiltyse yra įrašytas pasirinktas žodis. 

26. Sudarytos programos ženklų įvedimo fragmente komandą 
goto$ pakeisti į goto Start. Ties pirmąja fragmento eilute įvesti žymę 
Start. Virš eilutės su komanda goto Start įkelti eilutes, vykdančias 
komandą, kuri perstumia ženklus per vieną skiltį į dešinę. Virš minėtų 
eilučių ir po jų įkelti po komandą, iškviečiančią vėlinimo ciklo 
paprogramę Velin2. Įkelti programą į MV ir įsitikinti, kad ji tinkamai 
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veikia, t. y. pasirinktas 6 ženklų žodis pradžioje būna įkeltas į 
indikatoriaus 1–6 skiltis, o paskui yra perstumiamas į 2–7 skiltis, ir šis 
ciklas nuolatos kartojasi. 

27. Programą, sudarytą vykdant 26 punktą, perdaryti taip, kad 
pasirinktas 6 ženklų žodis, jį perstūmus į 2–7 indikatoriaus skiltis,  
būtų perstumtas į 3–8 ir tik paskui vėl grąžinamas į 1–6 skiltis. Tarp 
atskirų perstūmimų paprograme Velin2 įvesti uždelsimus. Įkelti 
programą į MV ir įsitikinti, kad ji veikia. Programą išsaugoti 
laboratorinio darbo ataskaitai. Išsaugotą programos asemblerinę 
rinkmeną turėti darant kitą (10) laboratorinį darbą. 

28. Remiantis informacija, pateiktą 24 punkto pastaboje, 
perdaryti programos ženklų įvedimo fragmentą taip, kad pasirinkti 
ženklai būtų įkelti į visas 16 indikatoriaus skilčių. Įkelti programą į 
MV ir įsitikinti, kad ji veikia. 

29. Vėlinimo ciklo paprograme Velin2 pertvarkyti programą, 
sudarytą vykdant 28 punktą, taip, kad tarp pasirinktų ženklų įkėlimo į 
indikatoriaus skiltis būtų įterpti laiko intervalai. Įkelti programą į MV 
ir įsitikinti, kad ji veikia, t. y. ženklai, pradedant pirmąja ir baigiant 
paskutiniąja skiltimi, yra įkeliami į indikatorių vienas po kito su 
nustatytu uždelsimu.  

30. Perdaryti programos ženklų įvedimo fragmentą taip, kad į 
indikatorių vienas po kito su uždelsimu būtu įkeliami keletas 
pasirinktų žodžių. Be to, vienu metu indikatoriuje turi būti matomas 
tik vienas žodis. Programą išsaugoti laboratorinio darbo ataskaitai. 
 
4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. Skystųjų kristalų indikatoriaus LCD1601LC paskirtis ir 

parametrai. 
3. Indikatoriaus išvadų paskirtis ir komandos.  
4. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 27 ir 30 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
5. Išvados. 
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5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Kiek ženklų galima atvaizduoti indikatoriuje LCD1601LC? 
2. Kiek taškų sudaro vieno ženklo matricą? 
3. Kokia yra indikatoriaus išvadų D0–D7 paskirtis? 
4. Kokioje atmintyje yra saugojami ženklų, atvaizduojamų 

indikatoriuje, duomenys? 
5. Kokia yra indikatoriaus išvado R/W paskirtis? 
6. Paaiškinkite komandos goto$ paskirtį? 
7. Kiek reikia atminties indikatoriaus LCD1601LC vieno 

ženklo duomenims saugoti? 
 
Literatūra 
 

1. Dot matrix liquid crystal display controller/driver HD44780U 
(LCD-II), Hitachi, http://www.jkmicro.com/ documentation/ 
pdf/hd44780u.pdf , 2005, 60 p.  

2. LCD graphical module LCD1601LC, http://acesystems.nl/Menu 
/Electronica/Displays/LCD-displays/LCD1601LC.htm . 

3. LCD simulator, http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/ 
index.html . 

4. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
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10 laboratorinis darbas 
 
Laikmačio su skystųjų kristalų indikatoriumi programų 
mikrovaldikliui PIC16F84A sudarymas ir tyrimas 
  
1. Darbo tikslas 
 

Išstudijuoti specialųjį registrą PCL, komandą retlw bei duomenų 
lentelių ir laikmačio programų su skystųjų kristalų indikatoriumi 
LCD1601LC sudarymo principus.  
 
2. Darbo užduotis 
 

Sudaryti duomenų lentelę bei panaudoti ją laikmačio su skystųjų 
kristalų indikatoriumi LCD1601LC programoms kurti. Sudaryti ir 
ištirti laikmačio programas MV PIC16F84A. 

 
3. Darbo eiga 
 

1. Susipažinti su duomenų lentelės paprograme: 
 
;******************Duomenų lentelė****************** 

lentele 
addwf PCL,1  ;sumuoti W ir PCL registro  

;turinius ir rezultatą 
      ;įkelti į PCL registrą 
retlw '0'    ;grįžti į pagrindinę programą  

;su ASCII simbolio, 
     ;pateikto tarp kabučių, kodu 
retlw '1' 
retlw '2' 
retlw '3' 
retlw '4' 
retlw '5' 
retlw '6' 
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retlw '7' 
retlw '8' 
retlw '9' 
;**************************************************** 
 

Komentaras. Lentelė – tai duomenų sąrašas, kurį patogu naudoti, 
kai programoje kartojasi fragmentai, kuriems įvykdyti reikalingi tie 
patys duomenys.  Lentelei sudaryti naudojama MV PIC16F84A 
savybė, leidžianti keisti programos skaitiklio žemiausiojo baito turinį, 
t. y. priversti programos skaitiklį peršokti nustatytą programos 
komandų skaičių į priekį arba atgal. Šio baito turinys yra 
specialiajame duomenų registre PCL. Taip pat lentelei sudaryti yra 
naudojama komanda retlw (return with literal in W), grąžinanti 
programos darbą iš paprogramės į pagrindinę programą su nustatytu 
W registro turiniu. Duomenų lentelės paprogramė, pateikta viršuje, 
yra naudojama įkelti dešimtainių skaičių ženklams į indikatorių. Prieš 
kreipiantis į šią paprogramę pagrindinėje programoje atitinkama 
komanda, priklausomai nuo reikiamo įkelti į indikatorių ženklo, į W 
registrą yra įkeliamas skaičius. Šis skaičius pirmąja paprogramės 
komanda yra sumuojamas su PCL registro turiniu. Tai pakeičia 
programos skaitiklio turinį, todėl kitame mašininiame cikle peršokama 
tiek programos komandų (eilučių) į priekį arba atgal, koks buvo W 
registro turinys.  Pavyzdžiui, jei į indikatorių reikia įkelti skaičiaus 0 
ženklą (iš paprogramės turi būti grįžta su šio ženklo kodu W registre), 
tai šiuo atveju dirbtinai programos skaitiklio turinio nereikia keisti,  
nes komanda retlw ‘0’ eina tuojau pat po sumavimo prie PCL registro 
komandos, t. y. prieš kreipiantis į paprogramę į W registrą turi būti 
įkeltas 0. Norint, kad į pagrindinę programą būtų grįžta su skaičiaus 7 
ženklo kodu W registre, reikia prieš kreipiantis į paprogramę į W 
registrą įkelti skaičių 7. Sudarius atitinkamą pagrindinę programą, 
galima norimu laiko momentu įkelti norimą dešimtainio skaičiaus 
ženklą į nurodytą indikatoriaus skiltį. Atitinkamai parinkus skaičių 
ženklus, įkėlimo intervalus ir tvarką, galima sudaryti laikmačio 
programą dešimtainėje skaičiavimo sistemoje. 

 
149

A. Baškys. Mikrokompiuteriai. Vilnius: Technika, 2006



2. Įkelti programų paketą MPLAB IDE v6.60. Vykdant 
File>New, atidaryti redaktoriaus MPLAB Editor langą, skirtą MV 
programos tekstui įvesti. Programos pradžioje įvesti tekstą, nurodantį 
programos pavadinimą, autorius, naudojamo MV tipą bei 
rezonatoriaus tipą ir dažnį: 
 
;*************Laikmatis su LCD indikatoriumi************* 
 
;*******************V. Pavardė************************** 
 
; Mikrovaldiklis PIC16F84A 
 
; Kvarcinio rezonatoriaus dažnis 4 MHz 
 
;******************************************************* 
 

3. Direktyvomis       LIST,       INCLUDE      ir    _CONFIG   
nustatyti    MV   tipą,   iškviesti    rinkmeną,     aprašančią    
specifinius   pasirinkto     MV     kintamuosius,    ir    atlikti    MV     
konfigūraciją: 
 
;******************************************************* 
 
LIST   p=16F84      ;nustatomas MV tipas 
#INCLUDE  <p16F84a.inc>   ;iškviečiama rinkmena,  
   ;aprašanti specifinius  
   ;MV kintamuosius 
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & 
_CP_OFF       ;suteikiama reikiama  
         ;konfigūracija MV 
 
;******************************************************* 
 

4. Suteikti vardus registrams: 
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;********************** Kintamieji ******************** 

Kint0 EQU 0Ch   ;registrą 0Ch pavadinti Kint0 
Kint1 EQU 0Dh 
Kint2 EQU 0Eh 
Kint3 EQU 0Fh 
Kint4 EQU 10h 
Kint5 EQU 11h 
Kint6 EQU 12h 
laikas0 EQU 13h 
laikas1 EQU 14h 
laikas2 EQU 15h 
laikas3 EQU 16h 
laikas4 EQU 17h 
;****************************************************** 
 

5. Priskirti skaitines vertes pastoviosioms: 
 
;*********************Pastoviosios********************** 
 
E   EQU 2   ;indikatoriaus išvadą 
       ;E valdys A prievado 

     ;išvadas RA2 
RS   EQU 3   ;indikatoriaus išvadą  
       ;RS valdys A prievado 
       ;išvadas RA3 
 
;****************************************************** 
 

6. Asemblerio direktyva ORG nurodyti programos pradžios 
adresą: 
 
;*****************Pagrindinė programa*******************  
 
ORG  0x000   ;nurodomas pradinis programos adresas 
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7. Išvalyti registrus: 
 
clrf PORTA    ;išvalyti PORTA registrą  
clr PORTB 
clrf Kint1   ;išvalyti Kint1 registrą 
clrf Kint3 
clrf Kint5 
clrf laikas0   ;išvalyti laikas0 registrą 
clrf laikas1 
clrf laikas2 
clrf laikas3 
clrf laikas4 
bcf STATUS,Z   ;išvalyti Z bito skiltį  
 

8. Pereiti iš duomenų atminties 0 banko  į 1 banką: 
 
bsf  STATUS, 5    ;pereiti į 1 banką  
 

9. TRISB ir TRISA registrais nustatyti B ir A prievadų išvadus 
signalui išvesti bei įkelti „0“ į  registro OPTION_REG 7 skiltį: 

 
movlw  b’00000000’  ;įrašyti į W registrą  
      ;dvejetainį skaičių, 
      ;pateiktą tarp kabučių 
movwf   TRISB   ;perkelti W registro  
      ;turinį į TRISB 
      ;(nustatyti B prievado  
      ;išvadus duomenims išvesti) 
movlw    b'00000'  ;įrašyti į W registrą  
      ;dvejetainį skaičių, 
      ;pateiktą tarp kabučių 
movwf  TRISA   ;perkelti W registro  
      ;turinį į TRISA 
      ;(nustatyti A prievado  
      ;išvadus duomenims išvesti) 
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bcf   OPTION_REG,7 ;prijungti prie B prievado 
      ;išvadų vidinius rezistorius 
bcf  STATUS, 5   ;pereiti į 0 banką  

 
10. Įvesti (įkelti iš programos, išsaugotos vykdant 9 laboratorinį 

darbą) LCD indikatoriaus darbo iniciacijos programos fragmentą, 
pateiktą 9 laboratorinio darbo 10 punkte. 

11. Įvesti pagrindinės programos fragmentą, kuris pradžioje 
išvalytų indikatorių ir paskui į 1–8 indikatoriaus skiltis įkeltų 0 (nulio) 
ženklus, o į 10–15 skiltis ženklus, sudarančius žodį LAIKAS (žr. 9 
laboratorinio darbo 24 punktą). Be to, 9 ir 16 skiltyse ženklų turi 
nebūti (norint, kad 9 ir 16 skiltyje ženklo nebūtų, reikia, kad į šias 
skiltis būtų įkelti tarpai,  t. y. programos  tekste jie turi būti pristatyti 
kaip ASCII ženklai ‘ ‘, kur tarp kabučių yra tarpas). Ties pirmąja 
fragmento eilute įrašyti žymę Start1, o jo pabaigoje įdėti pagrindinės 
programos fragmentą:  

 
call Velin2    ;iškviesti paprogramę Velin2 
clrf laikas0    ;išvalyti laikas0 registrą 
clrf laikas1 
clrf laikas2 
 

12. Įvesti (įkelti iš programos, išsaugotos darant 9 laboratorinį 
darbą) komandų ir duomenų įkėlimo į indikatorių paprogrames 
Komanda ir Duomenys bei vėlinimo ciklų paprogrames Velin100mks, 
Velin5ms, Velin200ms, Velin1, Velin2, pateiktas 9 laboratorinio darbo 
aprašyme. 

13. Nurodyti programos pabaigą: 
 
END        ;programos pabaiga 
 

14. Įvestą programos tekstą išsaugoti 1 laboratorinio darbo metu 
sudarytame kataloge kaip asemblerinę rinkmeną (Assembly source 
files), prieš tai suteikus jai pavadinimą. Atidaryti 1 laboratorinio darbo 
metu sudarytą projektą, išimti iš jo asemblerinę rinkmeną (rinkmenas) 
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ir į jos vietą įkelti sudarytos programos asemblerinę rinkmeną. 
Vykdant veiksmus, pateiktus 1 laboratorinio darbo 7–15 punktuose, 
sudaryti programos hex rinkmeną ir, naudojant programą NT PIC 
PROGRAMMER  bei MV PIC16F84A tyrimo maketą, įkelti ją į MV 
atmintį 

15. Perjungti   maketą   į  darbo  režimą  (žr. 1  laboratorinio  
darbo 16 punktą) ir įsitikinti, kad sudaryta programa veikia, t. y. 
skystųjų kristalų indikatoriaus 1–8 skiltyse yra įkelti 0 (nulio) ženklai, 
9 ir 16 skiltyse ženklų nėra, o 10–15 skiltyse įkelti ženklai, sudarantys 
žodį LAIKAS. 

16. Po pagrindinės programos paskutinės eilutės (po komandos 
call Velin2) įkelti šį pagrindinės programos fragmentą: 
 
;****** Skaičių ženklų įkėlimas į 8 indikatoriaus skiltį******* 
 
Start movlw b'10000111' ;nurodomas DDRAM 
       ;atminties adresas, 
       ;atitinkantis 8  
       ;indikatoriaus skiltį 
  call Komanda  ;iškviesti paprogramę  

;Komanda 
  call Velin100mks 
  incf laikas0,1  ;pridėti prie kintamojo  
       ;laikas0 vienetą 
  movf laikas0,0  ;įkelti laikas0 turinį į  
       ;W registrą 
  sublw d'10'   ;atimti iš 10 W registro turinį 
  btfsc STATUS,Z  ;patikrinti Z bito  
       ;skilties turinį, jei „0“, 

  ;peršokti kitą komandą 
  clrf laikas0   ;išvalyti kintamojo laikas0  
       ;registro turinį 
  movf laikas0,0  ;įkelti laikas0  
       ;turinį į W registrą 
  call lentele   ;iškviesti duomenų lentelės  
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       ;paprogramę 
  call Duomenys  ;įkelti ženklo kodą,  
       ;atneštą W registre 
       ;iš duomenų lentelės, į 
       ;indikatoriaus DDRAM atmintį 
  call Velin100mks 
  call Velin2 
  goto Start   ;pereiti į eilutę su žyme Start  
 

Komentaras. Ši paprogramė kiekvieno ciklo metu didina 
kintamojo laikas0 registro turinį vienetu. Pradiniu momentu šis 
registras yra išvalytas, t. y. kintamojo laikas0 vertė yra  0. Pirmo ciklo 
metu jos vertė pasidaro 1, antro 2 ir t. t. Kiekvieno ciklo metu, prieš 
iškviečiant duomenų lentelės paprogramę lentele, ši vertė yra įkeliama 
į W registrą, o grįžtant iš paprogramės į pagrindinę programą W 
registre būna įkeltas tą skaičių atitinkančio ženklo kodas, kuris yra 
įkeliamas į indikatoriaus DDRAM atminties registrą, nurodytą 
programos fragmento pradžioje. Kai kintamojo laikas0 vertė pasiekia 
10, komandos  sublw d'10' rezultatas pasidaro 0 (į Z požymio bito 
skiltį yra įkeliamas „1“). Dėl šios priežasties dešimto ciklo metu po 
komandos btfsc STATUS,Z yra vykdoma komanda clrf laikas0, kuria 
yra išvalomas kintamojo laikas0 registras, t. y. po prieš tai buvusio 
skaičiaus 9 ženklo į indikatorių yra įkeliamas 0 ženklas. Taip ši 
paprogramė cikliškai įkelia į indikatoriaus 8 skiltį skaičių nuo 0 iki 9 
ženklus, o laiko intervalą tarp skaičių įkėlimo (laikmačio laiko 
vienetą) lemia vėlinimo ciklo paprogramė Velin2.  

17. Virš asemblerio direktyvos END įkelti  duomenų lentelės 
paprogramę lentele, pateiktą  šio laboratorinio darbo 1 punkte. 

18. Įkelti sudarytą vienos skilties laikmačio programą į MV ir 
įsitikinti, kad ji veikia, t. y. 1–7 indikatoriaus skiltyse yra rodomi 
nuliai, o 8 skiltyje vienodais laiko intervalais, maždaug kas sekundę, 
yra įkeliami skaičių nuo 0 iki 9 ženklai ir šis ciklas nuolatos yra 
kartojamas. Be to, 10–15 skiltyse turi būti įkelti ženklai, sudarantys 
žodį LAIKAS. Programos tekstą išsaugoti laboratorinio darbo 
ataskaitai. 
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19. Programos   fragmente,   sudarytame    šio  laboratorinio  
darbo 16 punkte, vietoje komandos clrf laikas0  įkelti komandą call  
skiltis7, iškviečiančią skaičių įkėlimo į 7 indikatoriaus skiltį 
paprogramę. 

20. Virš asemblerio direktyvos END įkelti  skaičių ženklų 
įkėlimo į 7 indikatoriaus skiltį paprogramę: 
 
;*****Skaičių ženklų įkėlimas į 7 indikatoriaus skiltį***** 
 
skiltis7 
movlw b'10000111'  ;fragmentas, įkeliantis 0 ženklą 
call Komanda   ;į 8 indikatoriaus skiltį ir 
call Velin100mks  ;išvalantis kintamojo 
movlw '0'    ;laikas0 registrą 
call Duomenys 
call Velin100mks 
clrf laikas0   
movlw b'10000110'  ;fragmentas, nurodantis  
      ;įkelti skaičių ženklus 
call Komanda   ;į 7 indikatoriaus skiltį 
call Velin100mks 
incf laikas1,1 
movf laikas1,0 
sublw d'10' 
btfsc STATUS,Z 
call skiltis6    ;iškviesti  indikatoriaus 6 
      ;skilties paprogramę 
movf laikas1,0 
call lentele 
call Duomenys 
call Velin100mks 
return 
 

21. Virš  asemblerio  direktyvos  END  įkelti  skaičių ženklų 
įkėlimo į 6 indikatoriaus skiltį paprogramę: 
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;******Skaičių ženklų įkėlimas į 6 indikatoriaus skiltį****** 
 
skiltis6 
movlw b'10000110'  ;fragmentas, įkeliantis 0 ženklą 
call Komanda   ;į 7 indikatoriaus skiltį ir 
call Velin100mks  ;išvalantis kintamojo 
movlw '0'    ;laikas1 registrą  
call Duomenys 
call Velin100mks 
clrf laikas1   
movlw b'10000101'  ;fragmentas, nurodantis  
      ;įkelti skaičių ženklus 
call Komanda   ;į 6 indikatoriaus skiltį 
call Velin100mks 
incf laikas2,1 
movf laikas2,0 
sublw d'10' 
btfsc STATUS,Z 
goto Start1    ;persipildžius 6 indikatoriaus  
      ;skilčiai, pradėti laiko 
      ;skaičiavimą iš naujo 
movf laikas2,0 
call lentele 
call Duomenys 
call Velin100mks 
return 
 
;************************************************** 
 

Komentaras. Paprogramės, pateiktos 20 ir 21 punktuose, 
įkeliančios skaičių ženklus į 7 ir 6 indikatoriaus skiltis, yra 
analogiškos programos fragmentui, pateiktam šio laboratorinio darbo 
16 punkte. Pagrindinis skirtumas tas, kad jų pradžioje papildomai yra 
vykdomos komandos, įkeliančios  0 ženklą atitinkamai į  8 ir 7 
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indikatoriaus skiltis bei išvalančios kintamųjų laikas0 ir laikas1 
registrus. 

22. Įkelti sudarytą trijų skilčių laikmačio programą į MV ir 
įsitikinti, kad ji veikia, t. y. 1–7 indikatoriaus skiltyse yra rodomi 
nuliai, o 8 skiltyje vienodais laiko intervalais, maždaug kas sekundę, 
yra įkeliami skaičių nuo 0 iki 9 ženklai. Laiko momentu, kai 8 skiltyje 
ženklas 9 yra keičiamas 0 ženklu, į 7 indikatoriaus skiltį turi būti  
įkeltas skaičiaus 1,  o paskui skaičių 2,....,9  ženklai. Analogiškai, kai 
7 skiltyje ženklas 9 yra keičiamas 0 ženklu, į 6 indikatoriaus skiltį turi 
būti įkeltas 1 ženklas (didesnių skaičių ženklų įkėlimą į 6 skiltį tikrinti 
vykdant kitą darbo punktą). Indikatoriaus 10–15 skiltyse nuolat turi 
būti rodomas žodis LAIKAS. 

23. Laikmačio laiko vieneto trukmę padaryti lygią 0,1 s. Tam 
panaudoti vėlinimo ciklo paprogramę Velin1. Įkelti pakeistą laikmačio 
programą į MV ir įsitikinti, kad ji veikia, t. y. 7 skiltyje vienodais 
laiko intervalais, maždaug kas sekundę, yra įkeliami skaičiai nuo 0 iki 
9 ir šis ciklas nuolatos yra kartojamas. Kai 7 skiltyje ženklas 9 yra 
keičiamas 0 ženklu, 6 indikatoriaus skiltyje turi būti  įkeltas skaičiaus 
1,  o paskui skaičių 2,....,9  ženklai. Laiko momentu, kai 6 skiltyje 
ženklas 9 yra keičiamas 0 ženklu, laikmatis turi pradėti laiką 
skaičiuoti iš naujo. 

24. Analogiškai trijų skilčių laikmačio programai  sudaryti 5 
skilčių laikmačio programą. Ją sudaryti taip, kad skaičiavimą būtų 
galima nutraukti ir laiką indikatoriuje fiksuoti mygtuko M2 (jis yra 
prijungtas prie A prievado išvado RA1) paspaudimu. Skaičių ženklų 
įkėlimo į 5 ir 4 indikatoriaus skiltis paprogramėse panaudoti 
kintamuosius laikas3 ir laikas4. Parenkant įvairias laiko vieneto 
trukmes, ištirti programą ir įsitikinti, kad ji tinkamai veikia. 
Programos tekstą išsaugoti laboratorinio darbo ataskaitai ir kitam (11) 
laboratoriniam darbui. 

25. Įvedus pakeitimus  programoje, sukurtoje atliekant  24 
punktą, sudaryti penkių skilčių laikmatį, skaičiuojantį ir rodantį laiką 
šešioliktainėje skaičiavimo sistemoje. Programą ištirti naudojant 
įvairios trukmės laiko vienetus. 
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4. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. Specialiojo registro PCL  paskirties analizė. 
3. MV PIC16F84A komandos retlw analizė.  
4. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 18 ir 24 

punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 
5. Išvados. 

 
5. Kontroliniai klausimai 
 

1. Kokia specialiojo registro PCL paskirtis? 
2. Paaiškinkite komandos retlw paskirtį. 
3. Kokia yra duomenų lentelių paskirtis? 
4. Paaiškinkite duomenų lentelės sudarymo principą. 
5. Kokiam tikslui yra naudojamas specialiojo registro STATUS 

Z bitas? 
 
Literatūra 
 

1. Dot matrix liquid crystal display controller/driver HD44780U 
(LCD-II), Hitachi, http://www.jkmicro.com/ documentation/ 
pdf/hd44780u.pdf , 2005, 60 p.  

2. LCD graphical module LCD1601LC, http://acesystems.nl/Menu 
/Electronica/Displays/LCD-displays/LCD1601LC.htm . 

3. LCD simulator, http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/ 
index.html. 

4. PIC16F84A data sheet, DS35007B, Microchip Technology Inc., 
http://www.microchip.com , 2005, 86 p. 
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11 laboratorinis darbas 
 
Laikrodžio programos sudarymas ir tyrimas 
  
1. Darbo tikslas 
 

Patikrinti 1–10 laboratoriniuose darbuose įgytas teorines ir 
praktines žinias. 
 
2. Darbo užduotis 
 

Savarankiškai sudaryti ir ištirti laikrodžio su skystųjų kristalų 
indikatoriumi LCD1601LC programą MV PIC16F84A.   
 
3. Reikalavimai laikrodžio programai 

 
Laikrodis su sudaryta programa turi atitikti šiuos reikalavimus:  
1. Rodyti valandas nuo 00 iki 23; 
2. Rodyti minutes ir sekundes nuo 00 iki 59; 
3. Valandų dešimtys turi būti rodomos 1-oje,  vienetai 2-oje 

indikatoriaus skiltyse; 
4. Minučių dešimtys turi būti rodomos 4-oje,  vienetai 5-oje 

indikatoriaus skiltyse; 
5. Sekundžių dešimtys turi būti rodomos 7-oje,  vienetai 8-oje 

indikatoriaus skiltyse; 
6. Indikatoriaus 3-oje ir 6-oje skiltyse nuolat turi būti rodomi 

dvitaškiai; 
7. Indikatoriaus 9-oje ir 16-oje skiltyse ženklai neturi būti 

rodomi; 
8. Indikatoriaus 10–15 skiltyse nuolat turi būti rodomi žodžio 

LAIKAS ženklai; 
9. Paspaudus MV pradinio nustatymo mygtuką R, taip pat po to, 

kai bus parodyta 23:59:59, laikas turi būti pradėtas skaičiuoti 
iš naujo, t. y. nuo 00:00:00. 
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10.  Programa turi leisti mygtukais M2 ir M3 nustatyti laikrodžio 
valandas ir minutes. 

 
4. Rekomendacijos, kaip sudaryti programą  
 

Programą galima sudaryti pertvarkant penkių skilčių laikmačio 
programą (10 laboratorinio darbo 24 punktas) į šešių skilčių, 
papildomai įvedant šeštą kintamąjį laikas5 ir paprogramę, 
aptarnaujančią atsiradusią papildomą skiltį. Taip pat būtina įvesti 
apribojimus didžiausioms valandų  dešimčių (2), valandų vienetų (3, 
jei valandų dešimčių vertė 2) ir minučių bei sekundžių dešimčių (5) 
rodmenų vertėms. Minučių ir sekundžių vienetų bei valandų vienetų 
(kai valandų dešimčių rodmuo yra 0 arba 1) rodmenų apribojimų 
vertės išlieka tokios pačios kaip ir penkių skilčių laikmačio 
programoje, t. y. 9. Norint nustatyti laikrodžio valandas ir minutes, 
mygtukais M2 ir M3 į programos sekundžių vienetų skaičiavimo ciklo 
fragmentą galima įkelti papildomas komandas, kurios lieptų peršokti 
grąžinimo į ciklą komandą ir iškviestų valandų arba minučių 
skaičiavimo paprogrames paspaudus mygtukus. Tai leistų kas sekundę 
vienetu didinti valandų (paspaudus M2) arba minučių  (paspaudus 
M3) rodmenis. 

 
5. Darbo eiga 
 

1. Remiantis  rekomendacijomis, pateiktomis šio laboratorinio 
darbo 4 dalyje, sudaryti laikrodžio programą. Laikrodžio programa 
turi atitikti reikalavimus, aprašytus laboratorinio darbo 3 dalyje. 

2. Parenkant įvairias laiko vieneto trukmes, ištirti programos 
darbą ir įsitikinti, kad sudaryta programa atitinka visus reikalavimus, 
pateiktus  šio laboratorinio darbo aprašymo 3 dalyje. 

3. Parenkant atitinkamos vėlinimo ciklo paprogramės 
(paprogramių) įvykdymo trukmę, nustatyti laiko vienetą, artimą 1 s. 
Palyginti tiriamo ir kito laikrodžio sekundžių rodmenis ir, jei jie 
skiriasi, atitinkamai pakoreguoti laiko vieneto trukmę. 

4. Patikrinti galimybę nustatyti laiką mygtukais M2 ir M3. 
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5. Išsaugoti sudarytą laikrodžio programą laboratorinio darbo 
ataskaitai. 
 
6. Ataskaitos turinys 
 

1. Darbo tikslas. 
2. Reikalavimai laikrodžio programai. 
3. Laikrodžio programos tekstas ir komentarai. 
4. Išvados. 

 
7. Kontroliniai klausimai 
 

1. Pakomentuokite valandų ir minučių nustatymo M2 ir M3 
mygtukais programos fragmentą. 

2. Kodėl programos pradžioje būtina išvalyti kintamųjų 
laikas0, laikas1, laikas2, laikas3, laikas4 ir laikas5 
registrus? 

3. Paaiškinkite programos fragmento, apribojančio valandų 
dešimčių rodmenį skaičiumi 2, sudarymo principą. 

4. Kiek reikia MV prievadų išvadų skystųjų kristalų 
indikatoriui LCD1601LC valdyti? 

5. Paaiškinkite programos fragmento, apribojančio valandų 
vienetų rodmenį skaičiumi 3 (kai valandų dešimčių vertė 2), 
sudarymo principą. 
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/Electronica/Displays/LCD-displays/LCD1601LC.htm . 
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