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Abstrakt 

Tato práce obsahuje stručné informace o mikrokontroléru MC9S08LH64 a vývojové 
desce TWR-S08LH64. Hlavní náplní práce bylo navrhnout a realizovat alespoň 5 
laboratorních úloh pro mikrokontroléry MC9S08LH a vývojovou desku TWR-
S08LH64. Pomocí jednotlivých laboratorních úloh se mohou studenti od začátku naučit 
pracovat s daným mikrokontrolérem. Součásti této práce jsou řešené programy pro dané 
úlohy. 
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programování, klávesnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This work contains basic information about microcontroller MC9S08LH64 and 
development board TWR-S08LH64. Main task of work was design and implement at 
least 5 laboratory tasks for microcontroller MC9S08LH64 and development board 
TWR-S08LH64. This laboratory tasks allow students to learn with this microcontroller 
from start. Part of this work are solved programs for the tasks. 
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ÚVOD 

 
Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními úlohami pro mikrokontrolér MC9S08LH 
a jeho vývojovou desku TWR-S08LH64. Cílem laboratorních úloh je umožnit 
studentům si prakticky vyzkoušet softwarové ovládání jednotlivých periferií 
mikrokontroléru a rozšířit si obecné znalosti programování v jazyce C o problematiku 
programování embedded systémů.  

V úvodní části práce je čtenář nejprve stručně seznámen s mikrokontrolérem 
MC9S08LH64 a vývojovou deskou TWR-S08LH64. Pak již následuje popis 
jednotlivých laboratorních úloh.  

Úlohy jsou navrženy tak, aby se studenti od základů postupně naučili pracovat 
s mikrokontrolérem, vývojovou deskou a vývojovým prostředím. 

Každá úloha je složena ze zadání, teoretického rozboru, postupu programování. 
Zadání jsou rozšířena o „doplňující zadání“. Doplňující zadání jsou určena pro 
nadprůměrné studenty, aby se po zvládnutí základní části úlohy mohli hlouběji seznámit 
s danými periferiemi a získat další dovednosti v oblasti programování embedded 
systémů. Postup programování obsahuje vývojové diagramy k jednotlivým úkolům a 
upřesňuje jednotlivá zadání.  
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MIKROKONTROLÉR MC9S08LH64 

Tento mikrokontrolér pochází z rodiny HCS08LH. Centrální procesorová jednotka     
(8-bit) pracuje do 40MHz při napájecím napětí 3.6V až 2.1V, při napětí od 2.1V až 
1.8V může pracovat do 20MHz. Provozní teplota je v rozsahu -40oC až 85oC. Obsahuje 
HCS08 instrukční set. 

Součástí je vnitřní oscilátor (XOSC) realizovaný krystalem nebo keramickým 
resonátorem s rezonanční frekvencí od 31.25kHz do 38.4kHz (nebo od 1MHz do 
16MHz). Je zde také vnitřní hodinový zdroj ICS, který obsahuje frekvenční uzavřenou 
smyčku (FLL), kterou lze kontrolovat vnitřní nebo vnější referencí. Přesnost 
hodinového zdroje je 0.2% rozlišení a 2% odchylky v závislosti na teplotě a napětí. 
Zásobuje sběrnici frekvencemi od 1MHz do 20MHz. Jako ochrana proti zacyklení 
během běhu programu je zde watchdog (computer operating properly) . 

Periferie Mikrokontroléru MC9S08LH64 

Mikrokontrolér obsahuje řadu periferií, mezi nimiž je 16 bitový AD převodník 
s diferenciálním ADC vstupem a 8 samostatnými ADC vstupy. Doba konverze tohoto 
převodníku je 2.5µs, napětí při kterém převodník správně pracuje je od 3.6V do 1.8V. Je 
zde také ACMP (analogový komparátor). Hodnoty komparátoru se porovnávají, a když 
dojde ke shodě, tak se vygeneruje přerušení. Porovnává na základě pevné vnitřní 
reference a jeho výstup může být směrován do TPM modulu. Další součástí je TOD 
(time of day modul, 8-bit). Umožňuje generovat přerušení po sekundě, čtvrt sekundě. Je 
užitečný pro aplikace typu hodiny, kalendář… . Pro případné připojení LCD displeje je 
zde LCD driver s vnitřní nábojovou pumpou a volitelným nastavením, poskytuje vnitřní 
regulovanou referenci, která může být měněna pro řízení kontrastu displeje. 
Mikrokontrolér dále obsahuje I2C modul, který umožňuje vysílat znaky rychlostí      
100kb za sekundu. Umožňuje pracovat v režimu multi-master.    
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VÝVOJOVÁ DESKA TWR-S08LH64 

Vývojová deska je určena pro mikrokontroléry MC9S08LL nebo MC9S08LH z rodiny 
mikrokontrolérů Freescale. Při programování je nutné použít překladač, který podporuje 
HCS08 instrukční set. Aplikační vývoj a odladění pro desku TWR-S08 je podporováno 
skrz OSBDM (Open-Source Background Debug Mode) rozhraní. OSBDM je plně 
podporováno ve vývojovém prostředí CodeWarrior a poskytuje přímý přístup do 
cílového zařízení. Ve vývojovém prostředí CodeWarrior je k dispozici také simulátor 
mikrokontroléru řady MC9S08. 

Připojení desky k počítači lze realizovat pomocí USB konektoru. Výhodou připojení 
přes USB je, že USB slouží zároveň jako napájení, přičemž jmenovitý napájecí proud 
nesmí překročit 500mA. 

Periferie desky TWR-S08LH64 

Na vývojové desce jsou obsaženy následující součástky, které lze ovládat pomocí pinů 
mikrokontroléru: piezo-bzučák, světelný senzor, 4 tlačítka, 4 zelené diody, potenciometr 
a další. Každý vstup a výstup lze použít v závislosti na dané aplikaci.  

 
LCD displej 

Deska TWR-S08LH64 používá displej GD-5306P, který obsahuje 2x28 čipů na skle. 
Dále obsahuje 30 pinů, pomocí kterých lze daný displej řídit. LCD displej je přímo 
připojen na mikrokontrolér, který poskytuje napájecí napětí, řídí kontrast displeje a 
jednotlivé zobrazování.  Na displeji je možné zobrazit stav baterie, čas, dny v týdnu.   
 

Akcelerometr 

Na desce TWR-S08LH64 je použit akcelerometr MMA7361L. Jedná se o 3osý 
analogový akcelerometr pro naklonění a pohybově citlivé aplikace. U akcelerometru lze 
nastavit 2 stupně citlivosti (1.5g/6g). Pomocí vstupu “SLEEP” lze nastavit 
nízkonapěťový mód. Oddělené osy X, Y a  Z čtou orientaci mikrokontroléru. Výstupní 
filtrace odstraní rychlé změny, aby bylo možné odečíst rozumné hodnoty. 
 

Bzučák         

Deska TWR-S08LH64 poskytuje externě modulovaný piezo-bzučák pro zvukové 
aplikace. Mikrokontrolér řídí bzučák pomocí push-pull řídících obvodů, které mu 
umožňují snadné řízení s centrální frekvencí 2400 Hz. 
 
 
   
    



 13

Světelný senzor 

Jedná se v podstatě o fototranzistor. Poskytuje světelně citlivý, proměnný vstup pro 
uživatelské aplikace. Jmenovitý proud fototranzistorem je nepřímo závislý na intenzitě 
světla, které dopadá na povrch fototranzistoru. Na základě velikosti proudu se stanoví 
příslušná použitelná výstupní hodnota.  
 

Tlačítka a LED diody 

Na desce lze najít 4 tlačítka pro uživatelské aplikace. Každé tlačítko je aktivní v 0 (při 
zmáčknutí tlačítka je na výstupu logická 0). Ke každému tlačítku je připojen 
kondenzátor pro minimalizaci přepínacích odskoků.   K tlačítku 4 je připojen odpor 
10KΩ, ke zbylým je potřeba připojit softwarově odpor.  

Kromě tlačítek jsou zde také 4 zelené LED diody pro vnější indikaci. Každá LED 
dioda je konfigurovaná, aby svítila v logické nule. Série proudově omezujících rezistorů 
zabraňuje nadměrnému proudu LED diodami.   
    

Potenciometr 

Na vývojové desce je umístěn 5KΩ potenciometr (POT) pro simulaci analogového 
vstupu. Potenciometr je oddělen kvůli minimalizaci šumu během změn. 
 

Tlačítko Reset 

Tlačítko reset slouží k asynchronnímu resetu mikrokontroléru. Reset tlačítko je 
připojeno přímo k mikrokontroléru, při stisku se sníží hladina napětí na resetovém 
vstupu a dojde k resetu. 
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1 LABORATORNÍ ÚLOHA 

Cílem této laboratorní úlohy je naučit studenty základy práce ve vývojovém prostředí 
CodeWarrior, ovládat pomocí mikrokontroléru LED diody, snímat binární hodnoty z 
tlačítek a pracovat s časovačem TOD. 

1.1 Zadání: 

1. Nakonfigurujte porty LED diod 1 až 4 jako výstupní. Pomocí krokování v okně 
debugger realizujte, aby LED diody 1 až 4 po jedné zhasínaly. Následně je po 
jedné rozsvěcujte.  

2. Nakonfigurujte příslušné porty mikrokontroléru, aby bylo možno snímat stavy 
tlačítek sw1 až sw4 tak, aby na stisknutí příslušného tlačítka se rozsvítila 
příslušná LED dioda 1 až 4. 

3. Naprogramujte příslušné porty jako výstupní, aby bylo možné pomocí nich 
ovládat LED diody 1 až 3. Nakonfigurujte modul TOD pro generování čtvrt 
sekundového přerušení. S pomocí modulu TOD naprogramujte, aby LED dioda 
1 blikala v intervalu 0.25s, LED dioda 2 v intervalu 0.5s a LED dioda 3 v 
intervalu 1s. 

 

Doplňující zadání: 

4. Naprogramujte světelného hada z LED diod 1 až 4 (přepínání mezi LED 
diodami nastavte na interval 0.25s). Naprogramujte, aby při stisknutí tlačítka 1 
došlo k otočení směru blikání LED diod 1 až 4.   

 

1.2 Teoretický rozbor 

Vytvoření nového projektu v prostředí CodeWarrior 

Před spuštěním vývojového prostředí CodeWarrior je nutné nejprve připojit 
mikrokontrolér. Po spuštění CodeWarrioru lze nový projekt vytvořit pomocí Create 
New Project (nebo pomocí File->New Project ) 

V následujícím okně je třeba vybrat procesor MC9S08LH64 a připojení HCS08 FSL 
Open Source BDM (zobrazeno na obr. 1.1). Pokračujte tlačítkem další. 

V dalším kroku vyberte programovací jazyk C, nastavte místo uložení projektu a 
zvolte jméno pro projekt. Tlačítkem dokončit vytvoříte nový projekt (obr. 1.2).   
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Obr. 1.1: Nový projekt v CodeWarrioru (výběr procesoru a připojení) 

 

Obr. 1.2: Nový projekt v CodeWarrioru (výběr programovacího jazyka) 

 
Programování v CodeWarrioru 

Hlavní program se zapisuje do souboru „Main.c“, který se nachází ve složce sources 
(obr. 1.3).  

Program se nahraje do mikrokontroléru pomocí ikony ve tvaru zeleného 
trojúhelníku. 
 

  



 16

 
Obr. 1.3: Popis vývojového prostředí v programu CodeWarrior  

Po nahrání programu je nutné tento program spustit, k tomu slouží ikona ve tvaru 
zelené šipky v okně „Debugger“ (obr. 1.4). V okně debugger je možné také krokovat 
program mikrokontroléru. 

 

Obr. 1.4: Vývojové prostředí CodeWarrior (okno Debugger) 
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Nastavení pinů LED diod 1 až 4 jako výstupních 

Před použitím LED diody je nutné její pin nastavit jako výstupní, k tomu slouží registr 
PTCDD (tab. 1.1). 

Tab.  1.1: Registr PTCDD (Port C Data Direction Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

PTCDD7 
 

PTCDD6 
 

PTCDD5 
 

PTCDD4 
 

PTCDD3 
 

PTCDD2 
 

PTCDD1 
 

PTCDD0 
write 

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apply   LED 4 LED 3 LED 2 LED 1   

 
Každý bit registru PTCDD nastavuje jeden pin mikrokontroléru jako vstupní nebo 

výstupní. Při nastavení daného bitu na hodnotu 1 je odpovídající pin nastaven jako 
výstupní. V řádku Apply v tabulce 1.1 je uvedeno, který bit odpovídá dané LED diodě. 

 
Popis ovládání LED diod 

Pokud je pin LED diody nastaven jako výstupní, je možné pomocí registru PTCD (tab. 
1.2) rozsvěcovat a zhasínat danou LED diodu.  

 
Tab.  1.2: Registr PTCD (Port C Data Register) 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Read  

PTCD7 
 

PTCD6 
 

PTCD5 
 

PTCD4 
 

PTCD3 
 

PTCD2 
 

PTCD1 
 

PTCD0 
write 

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

apply   LED 4 LED 3 LED 2 LED 1   

  
Jeden bit registru PTCD nastavuje napěťovou hodnotu na jednom pinu 

mikrokontroléru. LED dioda bude svítit, pokud bude na pinu mikrokontroléru 
nulové napětí (příslušný bit registru PTCD bude nastaven na 0) a naopak. Řádek 
apply udává, který bit ovládá danou LED diodu. Schéma zapojení LED diod je 
zobrazeno na obr. 1.1.  

 

 
Obr. 1.5: Zapojení LED diod (převzato z [1]) 
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Příklad rozsvícení/zhasnutí LED diody 1 
PTCDD_PTCDD2=1;   // nastavení pinu LED diody 1 jak o výstupního 
PTCD_PTCD2=0;   // rozsvícení LED diody 1 
// PTCD_PTCD2=1; // zhasnutí LED diody 1 

 

Zapojení tlačítek 1 až 4 

Piny mikrokontroléru, ke kterým jsou připojena tlačítka, musí být nastaveny jako 
vstupní. Schéma zapojení tlačítek je na obr. 1.6.  

 
Obr. 1.6: Zapojení tlačítek (převzato z [1]) 

Tlačítko 4 (SW4) 

Aby byl pin tla čítka 4 nastaven jako vstupní, musí být bit PTCDD7 registru 
PTCDD nastaven na 0 (pokud tento bit nebyl nastavován tak má hodnotu 0). Bit 
PTCD7 registru PTCD udává, zda je tlačítko 4 sepnuté (při sepnutí má hodnotu logické 
0). 
 

Tlačítka 1 až 3 (SW1 až SW3) 

Piny tlačítek 1 až 3 jsou po resetu nastaveny jako vstupní, proto je není nutné 
nastavovat jako vstupní.  

Pro správnou funkci tlačítek 1 až 3 je nutné k nim připojit pull-up rezistory     
(u tlačítka 4 je toto řešeno hardwarově). K tomu slouží registr PTAPE (tab. 1.3).  Při 
hodnotě 1 daného bitu je připojen pull-up rezistor, k příslušnému pinu mikrokontroléru. 

  
Tab.  1.3: Registr PTAPE (Port A Pull Enable Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

PTAPE7 
 

PTAPE6 
 

PTAPE5 
 

PTAPE4 
 

PTAPE3 
 

PTAPE2 
 

PTAPE1 
 

PTAPE0 
write 

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

apply SW2 SW1  SW3     
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Tlačítka 1 až 3 jsou připojena k pinům portu A pro zjištění stavu pinů portu A slouží 
registr PTAD (tab. 1.4). Řádek apply udává, který bit patří danému tlačítku.  Při 
zmáčknutí některého z tlačítek 1 až 3 má příslušný bit registru PTAD hodnotu 
logické 0. 

 
Tab.  1.4: Registr PTAD (Port A Data Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

PTAD7 
 

PTAD6 
 

PTAD5 
 

PTAD4 
 

PTAD3 
 

PTAD2 
 

PTAD1 
 

PTAD0 
write 

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

apply SW2 SW1  SW3    

 

 

Příklad použití tlačítka 1: 
PTAPE_PTAPE6=1;   // p řipojení pull-up rezistoru tla čítka 1    
if(PTAD_PTAD6==0)   // pokud je tla čítko 1 stisknuto   
{   // provedení daných p říkaz ů 
} 

 
Popis registrů časovače TOD (TIME OF DAY MODULU)  

Registr TODC je zobrazen v tab. 1.5. Bit TODEN zapíná (při hodnotě 1b) a vypíná 
časovač TOD. Při změně nastavení registrů časovače TOD (s výjimkou vynulování 
příznaku přerušení) je nutné mít bit TODEN nastaven na 0b (vypnutý časovač).  
 

Tab.  1.5: Registr TODC (TOD Control Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

TODEN 
 

TODCLKS 
0  

TODCLKEN 
 

TODPS2 
 

TODPS1 
 

TODPS0 
write TODR 

reset 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Bity TODCLKS umožňují volbu zdroje hodinových impulzů. V této úloze nastavte 

jako zdroj hodinových impulzů LPO (low power oscilátor), který má kmitočet 1 KHz. 
Nastavení se provede uložením hodnoty 01b do TODCLKS.  

Bity TODPS0 až TODPS2 nastavují předdělič hodinového signálu. Při výběru 
LPO je nutné mít v bitech TODPS hodnotu (000b). Bit TODCLKEN nastavte na 0b. 
Časovačem TOD lze vyvolat přerušení v časových intervalech 0,25s nebo 1s. Toto 

přerušení musí být povoleno a při obsluze tohoto přerušení je nutné vynulovat 
příznak přerušení (aby mohlo nastat další přerušení). K tomu slouží registr  TODSC 
(tab. 1.6). 
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Tab.  1.6: Registr TODSC (TOD Status and Control Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

QSECF 
 

SECF 
 

MTCHF 
 

QSECIE 
 

SECIE 
 

MTCHIE 
 

MTCHEN 
MTCHWC 

write  

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Bit QSECIE povoluje čtvrt-sekundové přerušení (při hodnotě 1b) a bit SECIE 

povoluje sekundové přerušení (při hodnotě 1b). Jako příznak čtvrt-sekundového 
přerušení slouží bit QSECF (pro sekundové přerušení je to bit SECF). Při přerušení má 
příznakový bit hodnotu 1, pro vynulování příznakového bitu je nutné do něj     
zapsat 1b.    

 
Doporučená inicializace časovače TOD 

1. Nastavení bitu TODEN v registru TODC na 0b (vypnutí časovače) 

2. Nastavení bitů TODCLKS, TODPS2, TODPS1, TODPS0 

3. Nastavení bitu QSECIE nebo SECIE (povolení přerušení) 

4. Nastavení bitu TODEN na 1b (zapnutí časovače) 

 
Funkce vyvolaná při přerušení časovače TOD 

Při každém přerušení je možné vyvolat funkci, jejíž kód je na následujícím řádku. 
   

void interrupt  VectorNumber_Vtod nazev_preruseni ( void){//...}  
 

Oproti běžné funkci jsou zde navíc klíčová slova „interrupt“ (přerušení) a 
„VectorNumber_Vtod “, což je vektor přerušení. Každé přerušení má svůj vektor do 
něhož lze umístit adresu obslužné funkce. V tomto případě se jedná o vektor pro modul 
TOD. 

 
Příklad použití časovače TOD pro generování přerušení po 1 sekundě 
   

//ve funkci main 
TODC_TODEN=0;   //vypnutí časova če 
TODC_TODCLKS=1; //výb ěr hodinového zdroje 1 kHz LPO 
TODC_TODPS=0;   //výb ěr p ředděli čky pro 1 kHz LPO 
TODSC_SECIE=1;  //povolení sekundového p řerušení 
TODC_TODEN=1;   //zapnutí časova če 
 
//mimo funkci main 
void interrupt VectorNumber_Vtod nazev_preruseni (void) 
{  
TODSC_SECF=1; //vynulování p říznaku sekundového p řerušení 
//zde se vloží p říkazy, které se provedou každou sekundu 
} 
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1.3 Postup programování 

Úkol 1:  

a) Nastavte piny, k nimž jsou připojeny LED diody 1 až 4 jako výstupní pomocí 
registru PTCDD. Pozor na správné nastavení (mohlo by dojít k poškození 
desky)! 

b) Pomocí registru PTCD a krokování programu v okně debugger nastavujte piny 
k nimž jsou připojeny LED diody 1 až 4 tak, aby LED diody 1 až 4 po jedné 
všechny zhasly. Tuto akci zopakujte, ale tentokrát LED diody 1 až 4 postupně 
rozsviťte (obr. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 1.7: Vývojový diagram úloha 1, úkol 1 
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Úkol 2:  

a) Nastavte piny k nimž jsou připojeny LED diody 1 až 4 jako výstupní pomocí 
registru PTCDD. Následně nastavte registr PTCD tak, aby LED diody 1 až 4 
byly zhasnuté. 

b) K pinům k nimž jsou připojena tlačítka 1 až 3 (SW1 až SW3) připojte vnitřní 
pull-up rezistory pomocí registru PTAPE. 

c) Na základě vývojového diagramu (obr. 1.8) realizujte program, který při sepnutí 
jednoho z tlačítek 1 až 4 rozsvítí jednu z LED diod 1 až 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.8: Vývojový diagram úloha 1, úkol 2 
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Úkol 3: 

a) Nastavte piny k nimž jsou připojeny LED diody 1 až 3 jako výstupní 
pomocí registru PTCDD.   

b) Nakonfigurujte modul TOD pro generování čtvrt-sekundového přerušení, 
postupujte podle doporučené inicializace (viz teoretický rozbor). Jako zdroj 
hodinového kmitočtu použijte LPO. Použijte předdělič hodinového 
kmitočtu pro LPO.  

c) Na základě vývojového diagramu (obr. 1.9) napište program, který umožní, 
aby LED dioda 1 blikala v intervalech 0.25 sekundy, LED dioda 2 blikala   
v intervalech 0.5 sekundy, LED dioda 3 blikala v intervalech 1 sekundy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.9: Vývojový diagram úloha 1, úkol 3 
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Úkol 4 (Doplňující zadání):  

a) Nastavte piny k nimž jsou připojeny LED diody 1 až 4 jako výstupní. Nastavte 
registr PTCD tak, aby LED diody 1 až 4 byly zhasnuté. Připojte vnitřní pull-up 
rezistor k tlačítku 1. 

b) Nakonfigurujte modul TOD na generování čtvrt sekundového přerušení. 

c) S pomocí vývojového diagramu (obr. 1.10) realizujte program světelného hada. 
Naprogramujte obrácení směru blikání LED diod 1 až 4 při zmáčknutí tlačítka 1. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.10: Vývojový diagram programu světelného hada 
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2 LABORATORNÍ ÚLOHA 

Cílem této laboratorní úlohy je naučit studenty pracovat s modulem TPM a ošetřit 
zákmity tlačítek. 

2.1  Zadání: 

1. Naprogramujte příslušné porty jako výstupní, aby bylo možné pomocí nich 
ovládat LED diody 1 a 2. Nakonfigurujte modul TPM1 pro generování časových 
intervalů 350ms. Pomocí časovače TPM1 naprogramujte, aby LED dioda 1 
blikala v intervalech 350ms a LED dioda 2 blikala v intervalech 700ms.   

2. Naprogramujte příslušné porty jako výstupní, aby bylo možné pomocí nich 
ovládat LED diody 1 a 2. Připojte pull-up rezistory k tlačítkům 1 a 2. Realizujte 
program, který umožní, aby při zmáčknutí tlačítka 1 LED dioda 1 zhasla (pokud 
svítí) a rozsvítila se (pokud je zhasnutá). Naprogramujte tlačítko 2, aby stejným 
způsobem ovládalo LED diodu 2. Ošetřete zákmity tlačítka 1 pomocí časovače 
TPM1. Ověřte ošetření zákmitů tlačítka 1 porovnáním funkcí tlačítek 1 a 2.    

3. Naprogramujte pin, ke kterému je připojena LED dioda 4 tak, aby na jeho 
výstupu byl obdélníkový signál o frekvenci 10 kHz a k tomu použijte modul 
TPM2. Střídu obdélníkového signálu k LED diodě 4 nastavte na 5%.   

Doplňující zadání: 

4. Program úkolu 3 doplňte o nakonfigurovaná tlačítka 1 a 2. Při zmáčknutí tlačítka 
1 se bude střída obdélníkového signálu zvětšovat až do 100%, při zmáčknutí 
tlačítka 2 se bude střída obdélníkového signálu zmenšovat až do 0%. Krok 
zvětšování a zmenšování střídy volte co nejmenší. Pro plynulost zhasínání a 
rozsvícení LED diody 4 vytvořte v programu zpoždění 2ms pomocí modulu 
TPM1 (režim časovač).    

 

 

2.2 Teoretický rozbor 

Popis hlavních registrů modulu TPM (Timer Pulse-Width Modulatoru)  

Mikrokontrolér MC9S08LH64 obsahuje 2 moduly TPM. Každý modul TPM má 2 
výstupní kanály. Tyto kanály jsou vyvedeny k pinům mikrokontroléru k nimž jsou 
připojeny  LED diody 1 až 4. Následně jsou popsány registry modulu TPM 1, pro 
TPM 2 platí totéž, pouze registry mají v názvu „TPM2“ místo „TPM1“.  
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Prvním registrem je TPM1SC. Podle tohoto registru se řídí oba kanály modulu   
TPM 1. 

Tab.  2.1: Registr TPM1SC (Status and Control Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read TOF  

TOIE 
 

CPWMS 
 

CLKSB 
 

CLKSA 
 

PS2 
 

PS1 
 

PS0 
write  

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Bit TOF je příznak přetečení časovače. Časovač TPM 1 obsahuje modulo registry 
do nichž se načte hodnota, která se porovnává s čítacími registry. Hodnota čítacích 
registrů se postupně zvyšuje, až dosáhne stejné hodnoty jako je v modulo registrech, 
pak dojde k resetu čítacích registrů a bit TOF se nastaví na 1b. Pro vynulování bitu 
TOF je nutné do něj zapsat 0b. 

Bit TOIE povoluje přerušení (při 1b) pokud přeteče časovač. Pomocí bitu CPWMS 
se zapíná (při 1b) pro oba kanály TPM1 centrální pulzní šířková modulace.  

Bit CLKSB nastavte na 0b a bit CLKSA na 1b, tím nastavíte sběrnici jako 
hodinový zdroj pro časovač. 

Bity PS2 až PS0 nastavují předdělič hodinového signálu. Možná nastavení 
předděliče: 000b dělení 1, 100b dělení 16, 110b dělení 64, 111b dělení 128.  

 
Modul TPM 1 obsahuje dva 8-bitové registry modulo. TPM1MODH je horní 

modulo registr a TPM1MODL je dolní modulo registr. Maximální hodnota, kterou je 
možné zapsat do modulo registrů je 65536. 

Dále jsou zde 2 hlavní 8-bitové čítací registry TPM1CNTH (horní čítací registr) a 
TPM1CNTL (dolní čítací registr). Po zapnutí časovače TPM1 se hodnota v čítacích 
postupně zvyšuje až je zde stejná hodnota jako v modulo registrech, pak dojde 
k vynulování čítacích registrů a nastavení bitu TOF registru TPM1SC na 1b.  

 
Výpočet času TPM (režim časovač) 

Doba časovače je dána dobou za jak dlouho bude hodnota v čítacích registrech shodná 
s hodnotou v modulo registrech. Doba inkrementace čítacího registru o 1 je dána 
hodinovým signálem časovače (frekvence sběrnice je přibližně 4,8 MHz). Tuto 
frekvenci je možné snížit pomocí předděliče (v registru TPM1SC). 
 
Příklad výpočtu doby inkrementace čítacího registru (předdělič nastaven na 128) :  

T� =
předdělič

f��

=
128

4.8 ∗ 10�
= 2.66 ∗ 10��s         (1) 
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Příklad výpočtu hodnoty modula registrů pro čas 400 ms:  

M =
tč

T�

=
400 ∗ 10�!

2.66 ∗ 10��
= 15000             (2) 

Po převedení na hexa-tvar je výsledek: M=3A98 
 

Příklad zápisu do modula registrů TPM 1 (pro čas 400 ms): 

TPM1MODH=0x3A; 
TPM1MODL=0x98; 

 
Doporučená inicializace TPM1 do režimu časovač 

1. Nastavení registrů TPM1MODH a TPM1MODL:  Nastavení hodnoty, která 
se bude porovnávat s čítacím registrem.  

2. Nastavení registru TPM1SC: zakázané přerušení, CPWMS=0b, hodinový 
zdroj sběrnice, předdělič hodinového signálu podle výpočtů. 

 

Popis registrů TPM1 pro nastavení pulzní šířkové modulace 

TPM1 má dva kanály (CH0, CH1), každý kanál má své vlastní registry, které jsou 
následně popsány. Písmeno „n“ v názvech registrů představuje číslo kanálu (zastoupení 
„n“ je 0 nebo 1). 

Každý kanál TPM1 obsahuje 2  8-bitové hodnotové registry (TPM Channel Value 
Registers). Registr TPM1CnVH je horní hodnotový registr a registr TPM1CnVL je 
dolní hodnotový registr. 

 
Hlavním registrem každého kanálu modulu TPM1 je TPM1CnSC (tab. 2.2).  
 

Tab.  2.2: Registr TPM1CnSC (TPM Channel n Status and Control Register) 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Read CHnF  

CHnIE 
 

MSnB 
 

MSnA 
 

ELSnB 
 

ELSnA 
  

write    

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Nepoužívejte bit CHnF a bit CHnIE nastavte na 0b. Bity MSnB a MSnA nastavují 

mód daného kanálu. Pokud se bity MSnB=1b a MSnA=0b je nastaven mód pulzní 
šířkové modulace. Bity ELSnB a ELSnA nastavují polaritu PWM signálu.  

 
Popis nastavení střídy modulu TPM v režimu PWM 

Perioda pulzů je dána dobou za jak dlouho bude hodnota v modulo registrech 
TPM1MODH a TPM1MODL shodná s hodnotou v registrech TPM1CNTH a 
TPM1CNTL. Perioda pulzů se nastavuje hodnotou modula registrů. 
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Při nulové hodnotě registrů TPM1CnVH a TPM1CnVL bude střída 100%. Pokud 
hodnota registrů TPM1CnVH a TPM1CnVL bude shodná s hodnotou v registrech 
TPM1MODH a TPM1MODL bude střída 0%. Střída se zmenšuje s rostoucí 
hodnotou registrů TPM1CnVH a TPM1CnVL. 

 
Výpočty PWM modulace 

Výpočet hodnoty modula registrů pro generování PWM pulzů o f=100Hz: 

1. Výpočet periody: 

T =
1

f
=

1

100
= 0.01s                          (3) 

 

2. Příklad výpočtu doby inkrementace čítacího registru (předdělič nastaven na 16):  

T� =
předdělič

f��

=
16

4.8 ∗ 10�
= 3.33 ∗ 10��s                       (4) 

 
3. Příklad výpočtu hodnoty modula registrů pro periodu 0.01 s:  

M =
T

T�

=
0.01

3.33 ∗ 10��
= 3000                     (5) 

Po převedení na hexa-tvar je výsledek: M=0x0BB8 
 
4. Příklad zápisu do modula registrů TPM 2 (pro frekvenci 100Hz): 

 TPM2MODH=0x0B; 
 TPM2MODL=0xB8; 

 

Výpočet hodnoty registrů kanálu-0 TPM2 TPM2C0VH a TPM2C0VL pro střídu 
s=60%: 

H =
s ∗ M

100
=

60 ∗ 3000

100
= 1800                   (6) 

Po převedení na hexa-tvar je výsledek: H=0x0708 

 

Příklad zápisu do registrů TPM2C0VH a TPM2C0VL: 

 TPM1C0VH=0x07; 
 TPM1C0VL=0x08;  
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Doporučená inicializace TPM 2 do režimu PWM (kanálu 0): 

1. Nastavení registrů TPM2MODH a TPM2MODL:  Zadejte hodnotu, jejíž 
velikost bude určovat periodu pulzů. 

2. Nastavení registru TPM2C0SC: Nastavte bity MS0B a MS0A na mód PWM, 
nastavte bit ELS0A na 0b a ELS0B na 1b. 

3. Nastavte registry TPM2C0VH a TPM2C0VL: Zadejte hodnotu, jejíž velikost 
bude určovat střídu pulzů. Tato hodnota nesmí být větší než hodnota v bodě 1 
inicializace. 

4. Nastavte registr TPM2SC: Hodinový zdroj sběrnice, předdělič hodinového 
signálu nastavte na 1, CPWMS=0b, zakázané přerušení. 

 

Kanály TPM u LED diod  

Tabulka číslo 2.3 udává kanály modulů TPM u LED diod 1 až 4 a obsahuje přehled 
řídících kanálů. 

 
Tab.  2.3: Přehled hlavních registrů modulů TPM 

Modul Kanál 1 Řídící registr modulu Řídící registr kanálu LED dioda na daném kanálu 

TPM1 CH0 TPM1SC TPM1C0SC LED dioda 1 

 
CH1 

 
TPM1C1SC LED dioda 2 

TPM2 CH0 TPM2SC TPM2C0SC LED dioda 3 

 
CH1 

 
TPM2C1SC LED dioda 4 

 

2.3 Postup programování 

Úkol 1: 

a) Nakonfigurujte porty LED diod 1 a 2 jako výstupní, následně zhasněte LED 
diody 1 a 2. 

b) Inicializujte časovač TPM1 pro generování časových intervalů 350ms. 

c) Realizujte program podle vývojového diagramu (obr. 2.1), který zajistí blikání 
LED diody 1 v intervalu 350ms a LED diody 2 v intervalu 750ms. 
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Obr. 2.1: Vývojový diagram programu blikání LED diod s časovačem TPM1 

Úkol 2: 

a) Nakonfigurujte porty LED diod 1 a 2 jako výstupní, následně zhasněte LED 
diody 1 a 2. Připojte pull-up rezistory k tlačítkům 1 a 2. 

b) Na základě vývojového diagramu (obr. 2.3) realizujte program, který umožní, 
aby při zmáčknutí tlačítka 1 došlo ke změně stavu LED diody 1 a při zmáčknutí 
tlačítka 2 došlo ke změně stavu LED diody 2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.2: Vývojový diagram úloha 2, úkol 2 bez ošetření zákmitů tlačítka 1 
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c) Podle vývojového diagramu (obr. 2.3) ošetřete zákmity tlačítka 1 tak, že při 
zmáčknutí tlačítka 1 zapnete časovač TPM1 s časovým intervalem 200ms. Po 
uplynutí této doby proveďte požadovanou akci a vypněte časovač TPM1. Tento 
proces opakujte vždy při zmáčknutí tlačítka 1. Nastavte hodnotu modula registrů 
(registrů TPM1MODH, TPM1MODL) pro čas 200ms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.3: Vývojový diagramu programu pro ošetření tlačítka 

Úkol 3: 

a) V této úloze nenastavujte pin LED diody 4 jako výstupní (kvůli režimu 
PWM). Spočítejte hodnotu hlavních modula registrů modulu TPM2 
(TPM2MODH, TPM2MODL), pro frekvenci 10 kHz (předdělič modulu TPM2 
volte 1) a následně nastavte tyto registry pro frekvenci 10 kHz. 

b) Vypočtěte hodnotu modula registrů kanálu 1 TPM 2 (registrů TPM2C1VH a 
TPM2C1VL) pro střídu 5%. 

c) Na základě vývojového diagramu na obr. 2.4 naprogramujte pin, který je 
připojen k LED diodě 4 tak, aby napájel LED diodu 4 obdélníkovým průběhem 
o frekvenci 10 kHz a střídě 5%. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Obr. 2.4: Vývojový diagram úloha2 úkol3 
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Úkol 4 (Doplňující zadání):  

a) Připojte pull-up rezistory k tlačítkům 1 a 2. 

b) Ošetřete, aby hodnota v registrech TPM2C1VH a TPM2C1VL nebyla menší než 
0 a zároveň, aby nebyla větší než hodnota v registrech TPM2MODH a 
TPM2MODL.    

c) Použijte kód z úkolu 3. Realizujte program podle vývojového diagramu na obr. 
2.5. Tlačítka naprogramujte tak, aby se při zmáčknutí tlačítka 1 střída 
obdélníkového signálu zvětšovala až do 100%, při zmáčknutí tlačítka 2 se bude 
střída obdélníkového signálu zmenšovat až do 0%. Krok zvětšování a 
zmenšování střídy volte co nejmenší. Pro plynulost zhasínání a rozsvícení LED 
diody 4 vytvořte v programu zpoždění 2ms pomocí modulu TPM1 (režim 
časovač). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.5: Vývojový diagram měnění svitu LED diody 4 
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3 LABORATORNÍ ÚLOHA 

Cílem této laboratorní úlohy je naučit studenty pracovat s LCD displejem. 

3.1 Zadání: 

1. Nakonfigurujte piny LCD displeje tak, aby se rozsvítily všechny segmenty LCD 
displeje. 

2. Naprogramujte čítač realizovaný vnitřní proměnou, kterou budete každou čtvrt-
sekundu inkrementovat. Rozsah čítače naprogramujte od 0 do 100. Aktuální 
hodnotu proměnné čítače zobrazte na LCD displeji. Pokud hodnota čítače 
přesáhne 100, čítač začne čítat od 0. Zpoždění čtvrt sekundy realizujte pomocí 
modulu TOD. 

3. Realizujte program, který bude fungovat jako hodiny, pro zobrazení dat použijte 
LCD displej. Tento program bude mít mód hodin (hodiny normálně poběží) a 
mód nastavení (v tomto módu bude možné měnit nastavení hodin pomocí 
tlačítek 1, 2 a 3), přepínání mezi módy realizujte pomocí tlačítka 4. Nastavení 
hodin se bude realizovat pomocí tlačítek 1 a 2. Součástí toho programu je 
upřesnění aktuálního času pomocí segmentů AM, FM.  

Doplňující zadání:  

4. Doplňte program hodin z úkolu 3 o zobrazování dnů v týdnu, použijte segmenty 
LCD displeje pro zobrazování dnů v týdnu. 

 

3.2 Teoretický rozbor 

Popis inicializace LCD displeje 

Na začátku práce s displejem je nutná jeho správná inicializace. Při použití nesprávné 
inicializace může dojít k poškození displeje! Tato inicializace je realizována 
následujícím kódem. 

 
//--------  inicializa ční kód pro LCD displej  ------- 
LCDC0_LCDEN=0;  //vypínání displeje pro nastavení p arametr ů 
LCDC0_SOURCE=0;  //p řipojení externího zdroje hodinového kmito čtu 

 

//--------nastaveni zdroje hodinového kmito čtu 
ICSC2_EREFS=1; //výb ěr externí reference  
ICSC2_ERCLKEN=1; //povolení zdroje ICSERCLK 
while(ICSSC_CLKST!=ICSC1_CLKS){} // čekání na synchronizaci    
//--------- 
LCDRVC=0x80;    //povolení regulovaného nap ětí 
LCDSUPPLY=0xB3;  //vybraná nábojová pumpa, výb ěr napájení 
LCDC0=0x21;  // nastavení vykreslování, Duty 1/2  
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//povolení pin ů displeje 
LCDPEN0=0xFF; LCDPEN1=0xE0;  LCDPEN2=0xFF;LCDPEN3=0 x7F; LCDPEN4=0xC0;  
LCDPEN5=0x03;  

 

//nastavení registr ů pro funkci backplane 
LCDBPEN0=0x00; LCDBPEN1=0x00; LCDBPEN2=0x00; LCDBPE N3=0x00; 
LCDBPEN4=0x00; LCDBPEN5=0x03; 

 

LCDWF40=0x01;  //nastavení COM1 
LCDWF41=0x02;   //nastavení COM2 
LCDC0_LCDEN=1;   //zapnuti displeje, konec iniciali zace 

 

Popis pracovních registrů a pinů LCD displeje  

Rozsvěcování jednotlivých segmentů displeje se provádí pomocí registrů LCDWF 
(LCD waveform registers). Jedná se o registry LCDWF 0-7, 13-30, 38-39. Na obr. 3.1 
je zobrazeno připojení pinů displeje. Čísla registrů LCDWF odpovídají číslům vodičů 
sběrnice na obr. 3.1 (LCDWF0 ovládá LCD0, LCDWF38 ovládá LCD38). 

 
Obr. 3.1: Připojení pinů displeje (převzato z [1]) 

 
 
Na obr. 3.2 jsou zobrazeny jednotlivé segmenty LCD displeje. Pro rozsvícení 

některého segmentu z COM1 (z druhého řádku tabulky daného obrázku) je nutné do  
bitu 0 příslušného registru LCDWF zapsat hodnotu 1b. Pro segment z COM2 platí 
totéž, ale hodnotu 1b je nutné napsat do  bitu  1 příslušného registru LCDWF. 
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Obr. 3.2: Datasheet displeje (převzato z [3]) 

Příklad zobrazení některých segmentů LCD displeje: 

LCDWF24=0x01; // rozsvícení textu AM na displeji 
LCDWF25=0x02; // rozsvícení textu HOLD na displeji   
LCDWF4=0x03; // rozsvíceni textu Tu a segmentu 1A 
LCDWF24=0x00; // zhasnutí textu AM na displeji 

 
 
 

3.3 Postup programování: 

Úkol 1:  

a) Zkopírujte do vašeho programu inicializační kód LCD displeje. 

b) Nakonfigurujte správné registry LCDWF tak, abyste rozsvítili všechny 
segmenty LCD displeje (viz teoretický rozbor). 

Úkol 2:  

a) Zkopírujte do vašeho programu inicializační kód LCD displeje. 

b) Nakonfigurujte modul TOD pro generování čtvrt-sekundového přerušení (viz 
Laboratorní úloha 1) 

c) S pomocí následujícího vývojového diagramu (obr. 3.1) realizujte program 
čítače (v podobě programové proměnné) od 0 do 100. Hodnotu čítače zobrazujte 
v intervalech 0.25 sekundy pomocí červených segmentů zobrazených na        
obr. 3.4. 
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Obr. 3.3: Vývojový diagram programu čítače od 0 do100 

 

 
Obr. 3.4: Zobrazení segmentů LCD displeje (převzato z [3]) 

Úkol 3: 

a) Zkopírujte do vašeho programu inicializační kód LCD displeje. 

b) Nakonfigurujte modul TOD pro generování čtvrt-sekundového přerušení (viz 
Laboratorní úloha 1). 

c) U pinů tlačítek 1 a 2 připojte vnitřní pull-up rezistory. Ošetřete zákmity tlačítek 
1,2 a 4 pomocí modulu TPM1 (viz Laboratorní úloha 2). 

d) Vytvořte funkci, která zobrazí na LCD displeji aktuální hodnotu času. Pro 
zobrazení aktuální hodnoty času použijte červené a modré segmenty (obr 3.4). 
Vstupními parametry funkce budou 4 čísla, z nichž každé bude představovat 
jedno zobrazované číslo. Tuto funkci realizujte pomocí příkazů switch.       

e) S použitím předcházejících bodů a vývojového diagramu (obr. 3.5) vytvořte 
program, který bude fungovat jako hodiny. Tlačítko 4 použijte pro přepínání 
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mezi módem hodiny a nastavení. Tlačítkem 2 měňte parametry, které budete 
nastavovat pomocí tlačítka 1 v módu nastavení. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.5: Vývojový diagram programu hodin 

 
Úkol 4 (Doplňující zadání): 

a) Doplňte program  hodin z úkolu 3 o zobrazování dnů v týdnu, použijte segmenty 
LCD displeje pro zobrazování dnů v týdnu. Doplňte funkci tlačítek pro 
nastavování dat o možnost nastavení aktuálního dne.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

Start 

zpoždění 0.25 sekundy 

Aktualizace proměnných 

Nastavení dat pomocí tlačítek 1,2 

Konfigurace pinů tlačítek 1,2,4 

Tlačítko 4 

sepnuto?   

Resetování registru 

watchdog 

Inicializace LCD, TOD 

Deklarace proměnných  

Tlačítko 4 

sepnuto?   

Resetování registru 

watchdog 

Zobrazení údajů 

Zobrazení údajů 



 38

4 LABORATORNÍ ÚLOHA 

Cílem této úlohy je naučit studenty pracovat s maticovou klávesnicí. 

4.1 Zadání: 

1. Nakonfigurujte první řádek klávesnice tak, aby na stisknutí klávesy se rozsvítil 
příslušný znak na LCD displeji.  

2. Nakonfigurujte zbylé řádky klávesnice tak, aby na stisknutí klávesy se rozsvítil 
příslušný znak na LCD displeji.  

Doplňující zadání:  

3. S využitím LCD displeje a klávesnice realizujte program, který bude fungovat 
jako kalkulačka umožňující základní operace se 2 čísly.  

4.2 Teoretický rozbor 

Princip funkce klávesnice 

Na obr. 4.1 je znázorněna pro názornost klávesnice s jedním řádkem. Svislé vodiče jsou 
připojeny k vstupním pinům mikrokontroléru (k PTC2 až PTC5) a napájeny přes 
rezistory napětím 3.3V. Díky tomu, pokud není daná klávesa stisknuta, je na příslušném 
vstupním pinu logická jednička. Vodorovný vodič je připojen na zem, při stisku 
příslušné klávesy dojde k uzemnění svislého vodiče a vynulování napěťové hodnoty 
pinu mikrokontroléru a tím i bitu p říslušného registru. 
 

 
Obr. 4.1: Schéma klávesnice s jedním řádkem 

Na obr. 4.2 je zapojení přípravku klávesnice. Místo rezistorů R1 až R4 je v každém 
vstupním pinu připojen pull-up rezistor (což zajistí stejnou funkci).  

Vodorovné vodiče jsou připojeny k výstupním pinům mikrokontroléru (PTA0, 
PTC0, PTC1, PTA6). Diody D1 až D4 plní ochrannou funkci. Při nastavení 
výstupního pinu na 0 dojde k uzemnění příslušného vodorovného vodiče a naopak.    
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Obr. 4.2: Schéma zapojení přípravku s klávesnicí 

Rozpoznávání tlačítek funguje tak, že vždy se uzemní jeden vodorovný vodič a 
načtou se hodnoty vstupních pinů (PTC2 až PTC5). Následně se odpojí uzemnění 
daného vodorovného vodiče (aktuálního řádku) a uzemní další vodorovný vodič (další 
řádek). Následně se opět načtou hodnoty vstupních pinů tlačítek. Tento proces snímání 
tlačítek se opakuje neustále dokola.   

 
Zapojení přípravku klávesnice 

Před připojením USB kabelu je nutné zapojit přípravek klávesnice. Na obr. 4.3 je 
znázorněno rozmístění pinů (jedná se o červené piny), do kterých je nutné zapojit 
přípravek klávesnice.  

 
Obr. 4.3: Rozmístění pinů pro připojení klávesnice 
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Inicializace vstupních pinů mikrokontroléru  

Piny PTC2 až PTC5 jsou ve výchozím stavu nastaveny jako vstupní, proto k nim 
stačí připojit pouze pull-up rezistory pomocí registru PTCPE (tab. 4.1). 

 
Tab.  4.1: Registr PTCPE (Port C Pull Enable Register) 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Read  

PTCPE7 
 

PTCPE6 
 

PTCPE5 
 

PTCPE4 
 

PTCPE3 
 

PTCPE2 
 

PTCPE1 
 

PTCPE0 
write 

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

apply   PTC5 PTC4 PTC3 PTC2   

    
Při nastavení bitu registru PTCPE na 1b dojde k připojení pull-up rezistoru 

k příslušnému pinu mikrokontroléru, například pro připojení pull-up rezistoru k pinu 
PTC5 je nutné nastavit bit PTCPE5 na 1b.  

 
Načítání hodnot vstupních pinů PTC2 až PTC5 

K tomuto účelu slouží registr PTCD (tab. 4.2). Pokud napěťová hodnota vstupního 
pinu odpovídá úrovni H je příslušný bit registru PTCD nastaven na 1b a naopak, 
například pokud přivedu dostatečné vstupní napětí na pin PTC2, pak bude hodnota bitu 
PTCD2 1b. 

Tab.  4.2: Registr PTCD (Port C Data Register) 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Read  

PTCD7 
 

PTCD6 
 

PTCD5 
 

PTCD4 
 

PTCD3 
 

PTCD2 
 

PTCD1 
 

PTCD0 
write 

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

apply   PTC5 PTC4 PTC3 PTC2   

 
Inicializace výstupních pinů mikrokontroléru  

Piny mikrokontroléru PTA0, PTC1, PTC0, PTA6 je nutné nastavit jako výstupní, 
k tomu slouží následující část kódu. 

 
PTADD_PTADD0=1;  //nastavení pinu PTA0 jako výstupn ího 
PTCDD_PTCDD1=1;  //nastavení pinu PTC1 jako výstupn ího 
PTCDD_PTCDD0=1;  //nastavení pinu PTC0 jako výstupn ího 
PTADD_PTADD6=1;  //nastavení pinu PTA6 jako výstupn ího 

 
Příklad načtení hodnoty vstupního pinu PTC5 

if(PTCD_PTCD5==0) //pokud je tla čítko stisknuto  
{   
//p říkazy, které se provedou 
} 
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Příklad nastavení hodnot výstupních pinů mikrokontroléru  
PTAD_PTAD0=0; //uzemn ění prvního řádku kláves 
PTCD_PTCD1=1; //druhý řádek kláves není uzemn ěn 
PTCD_PTCD0=1; //t řetí řádek kláves není uzemn ěn  
PTAD_PTAD6=1; // čtvrtý řádek kláves není uzemn ěn  

4.3 Postup programování: 

Úkol 1: 

a) Inicializujte LCD displej a nastavte pin PTA0 jako výstupní. Hodnotu pinu 
PTA0 nastavte na 0 (uzemnění) a připojte pull-up rezistory k pinům PTC5, 
PTC4, PTC3, PTC2 pomocí registru PTCPE. 

b) Podle vývojového diagramu (obr. 4.4) realizujte program, který bude snímat 
první řádek klávesnice a zobrazovat klávesu, která byla poslední zmáčknutá 
pomocí LCD displeje (při zmáčknutí klávesy A zobrazte na LCD displeji „10“). 
Ošetřete, aby displej nedostával neustále příkaz pro zobrazování stejné hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4: Vývojový diagram programu klávesnice s 1 řádkem 

Úkol 2: 

a) Použijte kód z úkolu 1 a nakonfigurujte piny PTC0, PTC1,PTA6,PTA0 jako 
výstupní.  

b) Deklarujte proměnnou „radek“. Použijte příkazy switch s nimiž podle proměnné 
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radek nastavte vždy jeden výstupní pin na 0 (aktuální řádek klávesnice). 
Realizujte, aby vždy při vynulování vstupního pinu (PTC5,PTC4,PTC3,PTC2) 
na 0 se pomocí příkazů switch a proměnné „radek“ nahrála do proměnné „a“ 
hodnota stisknutého tlačítka.   

c) Realizujte program podle vývojového diagramu na obrázku 4.5, který při 
stisknutí příslušné klávesy, zobrazí její hodnotu na LCD displeji (pro nečíselné 
znaky nastavte následující hodnoty: A-10, B-11, C-12, D-13, #-300, *-100).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5: Vývojový diagram programu klávesnice se všemi klávesami 

Úkol 3 (Doplňující zadání): 

a) Použijte kód z úkolu 2 pro ovládání displeje a klávesnice. Ošetřete zákmity 
tlačítek klávesnice pomocí časovače TPM1 (viz Laboratorní úloha 2).  

b) Deklarujte pole „cislo“ typu int o velikosti 5 polí. Vytvořte funkci „posuv“, 
jejímž parametrem bude proměnná typu int. Funkce „posuv“ vždy posune 
jednotlivá políčka pole „cislo“ o jedno doleva (příklad: cislo[0]=cislo[1] ) a 
na poslední místo (cislo[3] ) uloží svůj parametr. 

c) Podle vývojového diagramu na obr. 4.6 realizujte program kalkulačky pro 
operace (+, -, *, /) se 2 čísly. Tabulka 4.1 obsahuje vysvětlení funkcí nečíselných 
kláves. Ošetřete, aby LCD displej nezobrazoval číslo, které je již zobrazeno na 
LCD displeji. 
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Ano 

Ne 

Reset registru 
watchdog 

1 

radek>4 

radek=1 

Nastavení výstupů 
podle proměnné radek  

radek++ 
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a=výsledek snímání 
vstupů  
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Tab.  4.3: Popis funkcí nečíselných tlačítek klávesnice 

klávesa funkce 

A sčítání 

B odčítání 

C násobení 

D dělení 

# výpis výsledku operace 

* mazání výsledku, reset 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6: Vývojový diagram programu kalkulačky  
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5 LABORATORNÍ ÚLOHA 

Cílem této úlohy je naučit studenty pracovat s AD převodníkem. 

5.1 Zadání:  

1. Nakonfigurujte AD převodník, aby snímal napětí z potenciometru. Hodnotu 
napětí z potenciometru zobrazujte pomocí LCD displeje.  

Doplňující zadání 

2. Realizujte program, který bude fungovat jako teploměr. Nakonfigurujte AD 
převodník pro snímání napěťové hodnoty ze snímače teploty. Snímanou teplotu 
zobrazujte na LCD displeji a v časových intervalech 0.25 sekundy tuto hodnotu 
obnovujte. Nakonfigurujte tlačítka 3 a 4. Pomocí tlačítka 3 přepínejte 
zobrazování teploty mezi °C a °F. Tlačítko 4 naprogramujte pro přepínání mezi 
min/max naměřenou teplotou a aktuální teplotou.    

5.2 Teoretický rozbor 

Popis registrů AD převodníku 

Nastavení AD převodníku se provádí pomocí následně popsaných registrů. První 
z těchto registrů je ADCCFG1 (tab. 5.1). 

Tab.  5.1: Registr ADCCFG1 (Configuration Register 1) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

ADPLC 
 

ADIV 
 

ADLSMP 
 

MODE 
 

ADICLK 
write 

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bit ADLPC nastavuje napěťovou konfiguraci, která je při 0b normální a při 1b 
nízkonapěťová (pro vyšší rychlosti převodu je třeba zde dát 0b).  

Dělička vstupního hodinového signálu se nastavuje pomocí ADIV (00b hodinový 
signál stejný, 01b hodinový signál dělen 2, 10b dělen 4 a 11b dělen 8).  

Pro volbu krátké vzorkovací doby (0b), nebo dlouhé vzorkovací doby (1b) slouží bit 
ADLSMP.  

Bity MODE určují kolika bitový bude výsledný převod (00b 8-bitový,                   
01b 12-bitový, 10b 10-bitový, 11b 16-bitový).  

Pro nastavení hodinového zdroje slouží ADICLK, zde nastavte 00b (hodinový 
signál ze sběrnice). 

 
Dalším registrem je ADCSC2 (tab. 5.2). Bit ADACT udává, zda je AD převod 

dokončen (0b) nebo ne (1b).  
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Tab.  5.2: Registr ADCSC2 (Status and Control Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read ADACT  

ADTRG 
 

ACFE 
 

ACFGT 
 

ACREN 
0  

REFSEL 
write   

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bitem ADTRG se nastavuje buď softwarový spínač AD převodu (0b) nebo 
hardwarový spínač AD převodu (1b). Bity REFSEL nastavují napěťovou referenci 
AD převodníku, zde nastavte 00b!  

Bity ACFE, ACFGT, ACREN slouží pro nastavení komparátoru (komparátor v této 
úloze nebude použit, proto tyto bity nastavte na 0b). 

  
  U registru ADCSC3 (tab. 5.3) jsou podstatné bity ADCO, AVGE, AVGS. Bit 

ADC0 nastavuje, zda má proběhnout pouze jeden převod (0b) nebo, aby po každém 
převodu vždy začal automaticky další (1b). Nastavte bit ADC0 na 0b.  

 
Tab.  5.3: Registr ADCSC3 (Status and Control Register 3) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

CAL 

CALF 0 0  

ADC0 
 

AVGE 
 

AVGS 
write    

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bit AVGE povoluje hardwarové průměrování výsledku (při 1b). Bity AVGS 
nastavují z kolika vzorků se má vytvořit hardwarový průměr (00b ze 4 vzorků, 01b z 8 
vzorků, 10b z 16 vzorků, 11b z 32 vzorků). 

      
Poslední registr, který je nutné nastavit je ADCSC1A (tab. 5.4). Pokud je nastaveno 

softwarové spouštění převodu (ADTRG=1) a nastavený pouze jeden AD převod 
(ADC0=0), pak zápisem hodnot do tohoto registru dojde ke spuštění AD převodu.  
 

Tab.  5.4: Registr ADCSC1A Status and Control Registers 1 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read COCOA  

AIENA 
 

DIFFA 
 

ADCHA 
write  

reset 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

Bit COCOA udává, jestli je AD převod dokončen (1b). V bitu AIENA je možné 
povolit přerušení (1b) po skončení AD převodu. Hodnotu DIFFA nastavte na 0b. 
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Bitem ADCHA se nastavuje vstupní napětí (napětí, které se má převést na binární 
hodnotu). Tabulka 5.5 obsahuje binární hodnoty bitů ADCHA pro nastavení 
jednotlivých vstupů.     

 
Tab.  5.5: Možná nastavení vstupů AD převodníku 

vstup AD převodníku označení vstupu binární hodnota bitů ADCHA 

Potenciometr ADP4 00100b 

snímač teploty Temp Sensor 11010b 

Světelný senzor ADP10 01010b 

 

Výsledky AD převodu jsou uloženy v registrech ADCRHA a ADCRLA (Data 
Result Registers). Nejprve je nutné načíst hodnotu z registru ADCRHA a pak až 
z registru ADCRLA  (při 8 bitovém převodu stačí načítat hodnotu registru ADCRLA). 
Bity v registru ADCRLA se značí D0 (nejnižší bit) až D7. Bity v registru ADCRHA 
se značí D8 (nejnižší bit) až D15.    

 
Doporučená inicializace AD převodníku 
1. Nastavení registru ADCCFG1: normální napěťová konfigurace, hodinový 

signál dělen 4, 8 bitový převod, hodinový signál ze sběrnice  

2. Nastavení registru ADCSC2: softwarové spínání AD převodu 

3. Nastavení registru ADCSC3: ADC0 nastavte na 0b, povolení hardwarového 
průměrování, hardwarové průměrování z 8 vzorků 

4. Nastavení registru ADCSC1A: DIFFA nastavte na 0b, zakažte přerušení, 
nastavte vstup podle tab. 5.5, zápisem do tohoto registru se spouští 1 AD převod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Vývojový diagram jednoho AD převodu 
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Ne 
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Inicializace 

start AD převodu 
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Příklad přepočtu prvních 4 bitů registru ADCRLA na dekadické číslo 

vysledekPrevodu= ADCRLA_D0+ ADCRLA_D1*2+ADCRLA_D2*4; 

 

Potenciometr 

Slouží k simulaci analogového vstupu do AD převodníku. Na vývojové desce je 
5kΩ potenciometr, který je napájen napětím 3.3V. Schéma potenciometru je na obr. 5.2. 
 

 
Obr. 5.2: Schéma zapojení potenciometru (převzato z [1]) 

Tepelný senzor 

Mikrokontrolér MC9S08LH64 má v sobě zabudovaný tepelný senzor. Napětí na 
tomto senzoru se mění v závislosti na teplotě. Toto napětí je možné snímat pomocí AD 
převodníku (viz tab. 5.5). Vztah pro výpočet teploty je popsán na následujícím řádku. 

 

)/)((4.23 4.23 mHHt N −−=  
 
HN….aktuální výstupní hladina AD převodníku 
H23.4..výstupní hladina AD převodníku při t=23.4 °C, odpovídá číslu 875  
          při 12-bitovém AD převodu.    
m…...převodní konstanta na °C, její hodnota je přibližně 1.9 
   

5.3 Postup programování: 

Úkol 1:  

a) Inicializujte LCD displej. 

b) Nakonfigurujte AD převodník (podle doporučené inicializace v teoretickém 
rozboru) pro 8-bitový převod. Jako vstup AD převodníku nastavte napětí 
z potenciometru. Pomocí zápisu do registru ADCSC1A pokaždé aktivujte AD 
převod. 

c) Realizujte program podle vývojového diagramu (obr. 5.3), který bude snímat 
napětí z potenciometru. Výslednou vypočtenou hodnotu zobrazujte na LCD 
displeji pomocí červených číselných segmentů (obr. 5.4), zelené segmenty 
použijte pro zobrazení znaku „V“. Pro zobrazení desetinné čárky použijte 
segment dvojtečky. Výstupní binární hodnotu AD převodníku vždy přepočítejte 
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pomocí proměnných typu int na napětí pomocí trojčlenky (maximální hodnota 
(255) z AD převodníku odpovídá hodnotě 3.3V).  

d) Pro ověření funkčnosti měňte hodnotu odporu potenciometru od minima do 
maxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3: Vývojový diagram programu AD převodníku s potenciometrem 

Obr. 5.4: Zobrazení segmentů LCD displeje (převzato z [3]) 

Úkol 2 (Doplňující zadání):  

a) Inicializujte LCD displej. 

b) Nakonfigurujte modul TOD pro generování přerušení v intervalech 0.25 
sekundy. 

c) Nakonfigurujte AD převodník pro 12 bitový převod. Jako vstup AD převodníku 
nastavte napětí z tepelného senzoru. Pomocí zápisu do registru ADCSC1A 
pokaždé aktivujte AD převod.  

Ne 
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Start 

Inicializace LCD, 

AD převodníku 

Start AD převodu 

Načtení hodnoty  

registru ADCRLA  

bit COCOA=1? 

1 

1 
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watchdog Zobrazení 

výsledku na LCD 
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d) Nakonfigurujte tlačítka 3,4. Pomocí modulu TOD ošetřete zákmity tlačítek tak, 
aby tlačítko mohlo v programu změnit stav pouze 1 za interval 0.75 sekundy.  

e) Vytvořte v programu proměnné typu int pro minimální, maximální a pro 
aktuální naměřenou teplotu ve °C. Všechny výpočty realizujte pomocí 
proměnných typu int.  

f) Realizujte program podle vývojového diagramu na obr. 3.6, který bude fungovat 
jako teploměr. Nakonfigurujte tlačítko 3 pro přepínání teplot mezi °C a °F, 
tlačítko 4 nakonfigurujte pro přepínání mezi minimální, maximální a aktuální 
teplotou.  

g) Hodnotu teploty zobrazujte pomocí červených segmentů na jedno desetinné 
místo (obr. 3.5). Při zobrazení teploty ve °C zobrazte °C pomocí zelených 
segmentů, totéž realizujte pro °F, ale zobrazte °F. Při zobrazení minimální 
teploty rozsviťte segment vločky, u maximální teploty rozsviťte segment ohně 
(fialové segmenty obr. 3.5).   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5: Vývojový diagram programu teploměr 
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6 LABORATORNÍ ÚLOHA 

Cílem této úlohy je naučit studenty pracovat s akcelerometrem, komparátorem a 
světelným senzorem. 

6.1 Zadání:  

1. Realizujte program, který bude zobrazovat pomocí LCD displeje v časových 
intervalech 0.25 sekundy úhel natočení desky horizontálně nebo vertikálně. Pro 
snímání natočení použijte akcelerometr (napěťové hodnoty z osy x a y). 
Nakonfigurujte tlačítko č. 4 tak, aby při jeho zmáčknutí došlo k přepnutí osy 
zobrazovaného úhlu.   

2. Realizujte program, který bude hlídat maximální natočení desky 60 stupňů v ose 
x. Pokud při natočení desky dojde k překročení povoleného úhlu, tak se překlopí 
komparátor a LED diody 1 až 4 (alarm) začnou blikat v intervalu 0,25 sekundy. 
V tomto bodu programu se komparátor opět překlopí až deska bude nakloněna 
v úhlu menším než 60 stupňů a pak LED diody 1 až 4 přestanou blikat.  

Doplňující zadání:  

3. Realizujte program, který bude snímat intenzitu světla dopadajícího na světelný 
senzor a zobrazovat ji binárně pomocí LED diod 1 až 4 (maximální světelná 
intenzita – všechny LED diody svítí a naopak).         

 

6.2 Teoretický rozbor 

Akcelerometr 

Jedná se o 3osý analogový akcelerometr pro naklonění a pohybově citlivé aplikace.      
U akcelerometru lze nastavit 2 stupně citlivosti (1.5g/6g). Pomocí vstupu “SLEEP” lze 
nastavit nízkonapěťový mód. Oddělené osy X, Y a Z čtou orientaci mikrokontroléru (ke 
každé ose lze připojit AD převodník a tak snímat napětí na dané ose). Schéma 
akcelerometru je zobrazeno na obr. 6.1. Umístění akcelerometru a orientace 
jednotlivých os je zobrazeno na obr. 6.2. 

  
Obr. 6.1: Schéma zapojení akcelerometru (převzato z [1]) 
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Pomocí pinů JP6 (viz obr. 6.1) lze hardwarově nastavit akcelerometr. Při spojení 
prvních dvou pinů JP6 (ve schématu mají označení 1) se nastaví citlivost ±6g (při 
rozpojení ±1g). Druhé dva piny musí být propojeny a třetí dva rozpojeny pro správnou 
funkci akcelerometru. 

 
Tab.  6.1: Výstupy z akcelerometru 

Signál osy Označení vstupu do AD Binární hodnota pro nastavení vstupu do AD 

X ADP5 00101b 

Y ADP6 00110b 

Z ADP7 00111b 

 

 
Obr. 6.2: Znázornění umístění akcelerometru a světelného senzoru 

 
Světelný senzor 

Jedná se v podstatě o fototranzistor. Poskytuje světelně citlivý, proměnný vstup pro 
uživatelské aplikace. Schéma světelného senzoru je na obr. 6.3. Pro správnou funkci 
světelného senzoru je nutné hardwarově správně propojit piny 3 a 4 u JP7, dále je nutné 
propojit piny 1 a 2 u JP10.  Pro nastavení světelného senzoru jako vstup AD převodníku 
je nutné nastavit bit ADCHA na hodnotu 01010b. 
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Obr. 6.3: Schéma světelného senzoru (převzato z [1]) 

 

Pozn. Tlačítko 1 (SW1) a světelný senzor mají společný pin na procesoru, proto při 

použití světelného senzoru nesmí být použito tlačítko 1! 

 

Popis registrů Komparátoru  

Komparátor je součástí AD převodníku, nastavení komparátoru se provádí pomocí 
následně popsaných registrů. První z těchto registrů je ADCCFG1 (tab. 6.2). 

 

 

 

Tab.  6.2: Registr ADCCFG1 (Configuration Register 1) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

ADPLC 
 

ADIV 
 

ADLSMP 
 

MODE 
 

ADICLK 
write 

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bit ADLPC nastavuje napěťovou konfiguraci, která je při 0b normální a při 1b 
nízkonapěťová (pro vyšší rychlosti převodu je třeba zde dát 0b).  

Dělička vstupního hodinového signálu se nastavuje pomocí ADIV (00b hodinový 
signál stejný, 01b hodinový signál dělen 2, 10b dělen 4 a 11b dělen 8).  

Pro volbu krátké vzorkovací doby (0b) nebo dlouhé vzorkovací doby (1b) slouží bit 
ADLSMP.  

Bity MODE určují kolika bitový bude výsledný převod, který se bude porovnávat    
s (00b 8-bitový, 01b 12-bitový, 10b 10-bitový, 11b 16-bitový).  
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Pro nastavení hodinového zdroje slouží ADICLK, zde nastavte 00b (hodinový 
signál ze sběrnice). 

 
Dalším registrem je ADCSC2 (tab. 6.3). Bit ADACT udává, zda je AD převod 

dokončen (0b) nebo ne (1b).  
 

Tab.  6.3: Registr ADCSC2 (Status and Control Register) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read ADACT  

ADTRG 
 

ACFE 
 

ACFGT 
 

ACREN 
0  

REFSEL 
write   

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bitem ADTRG se nastavuje buď softwarový spínač AD převodu (0b) nebo 
hardwarový spínač AD převodu (1b). Bity REFSEL nastavují napěťovou referenci 
AD převodníku, zde nastavte 00b!  

Funkce komparátoru se povoluje nastavením bitu ACFE na hodnotu 1b. Bity 
ACFGT, ACREN slouží pro nastavení komparátoru. Když bude ACFGT=1b a 
ACREN=0b komparátor se překlopí, pokud hodnota snímaného napětí bude větší než 
hodnota v porovnávacím registru. Při ACFGT=0b, ACREN=0b dojde k opačnému 
překlopení.  

  
Registry ADCCV1L a ADCCV1H slouží jako porovnávací registry (komparátor 

snímanou hodnotu porovnává s hodnotou v  těchto registrech). Při použití 8 bitového 
převodu se porovnávací hodnota zapisuje pouze do registru ADCCV1L. 

  
  U registr ADCSC jsou podstatné bity ADCO, AVGE, AVGS. V režimu pro 

komparátor nastavte bit ADC0 na 1b. 
  

Tab.  6.4: Registr ADCSC3 (Status and Control Register 3) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read  

CAL 

CALF 0 0  

ADC0 
 

AVGE 
 

AVGS 
write    

reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bit AVGE povoluje hardwarové průměrování výsledku (při 1b). Bity AVGS 
nastavují z kolika vzorků se má vytvořit hardwarový průměr (00b ze 4 vzorků, 01b z 8 
vzorků, 10b z 16 vzorků, 11b z 32 vzorků). 
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Poslední registr, který je nutné nastavit je ADCSC1A (tab. 6.5). Pokud je nastaveno 
softwarové spouštění převodu (ADTRG=1b), pak zápisem hodnot do tohoto registru 
dojde ke spuštění AD převodu. 
 

Tab.  6.5: Registr ADCSC1A (Status and Control Registers 1) 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

read COCOA  

AIENA 
 

DIFFA 
 

ADCHA 
write  

reset 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

V režimu pro komparátor udává bit COCOA jestli došlo k překlopení komparátoru, 
pokud ano, pak hodnota bitu COCOA je 1b a naopak. Hodnotu bitů DIFFA a AIENA 
nastavte na 0b. 

Bitem ADCHA se nastavuje vstupní napětí jehož hodnotu bude komparátor 
porovnávat s hodnotou porovnávacích registrů.   

 
Doporučená inicializace komparátoru 

1. Nastavení registru ADCCFG1: normální napěťová konfigurace, hodinový 
signál dělen 4, 8 bitový převod, hodinový signál ze sběrnice  

2. Nastavení registru ADCSC2: softwarový spínač AD převodu, povolení 
komparátoru, nastavení hodnot bitů ACFGT a ACREN podle překlápění 
komparátoru. 

3. Nastavení registru ADCCV1L: Zapište hodnotu, kterou bude komparátor 
porovnávat se snímanou hodnotou napětí. Pokud používáte vyšší než 8-
bitový AD převod zapište hodnotu také do registru ADCCV1H.    

4. Nastavení registru ADCSC3: ADC0 nastavte na 1b, povolení 
hardwarového průměrování, hardwarové průměrování z 8 vzorků 

5. Nastavení registru ADCSC1A: AIENA a DIFFA nastavte na 0b, nastavte 
vstup AD převodníku, zápisem do tohoto registru se spouští komparátor. 

6.3 Postup programování: 

Úkol 1:  

a) Inicializujte LCD displej, modul TOD pro generování čtvrt-sekundového 
přerušení. Zpoždění 0.25 sekundy je v programu kvůli značnému kolísání 
hodnot z akcelerometru. Inicializujte AD převodník (použijte 8-bitový převod).  

b) Pomocí vývojového diagramu (obr. 6.5) realizujte program, který bude snímat 
naklonění desky v ose x a y a zobrazovat v časových intervalech 0.25 sekundy 
výsledný úhel pomocí červených segmentů (obr. 6.4). Úhel vždy vypočítejte 
z napětí jednotlivé osy (zjistěte si napětí v krajních úhlech).  Uvažujte pro osu x, 
že ve výchozí poloze má deska 90°, pokud ji nakloníte o 90° k vám, bude 
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ukazovat 180° a naopak 0°. Totéž uvažujte pro  osu y.  

c) Ošetřete zákmity tlačítka 4 pomocí časovače TPM. Odlište zobrazení úhlu osy x 
a y pomocí zelených segmentů (obr. 6.4). Pro jednodušší zobrazení osu x 
označte A a osu y označte B.        

 

 
Obr. 6.4: Zobrazení segmentů LCD displeje (převzato z [3]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5: Vývojový diagram měření naklonění desky 

Úkol 2:  

a) Nakonfigurujte piny k nimž jsou připojeny LED diody 1 až 4 jako výstupní, 
zhasněte LED diody 1 až 4. Inicializujte modul TOD pro generování čtvrt-
sekundového přerušení. 

b) Inicializujte komparátor podle doporučené inicializace v teoretickém rozboru.  

Ne 

Ano 

Změna  

měřené osy 

Tlačítko 4 sepnuto? 

Inicializace 

LCD, TOD, AD 

1 

1 

Reset registru 

watchdog 

start 

Naměření hodnoty 

aktuální osy 

Výpočet úhlu natočení  

Zobrazení  

úhlu na LCD 

Zpoždění 

0.25 sekundy 
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c) Podle vývojového diagramu na obr. 6.6 realizujte program, který bude hlídat 
maximální naklonění desky 60 stupňů v ose x směrem k vám. Pokud dojde 
k překročení 60 stupňů začnou blikat LED diody 1 až 4 v intervalu 0.25 
sekundy. Pokud náklon desky klesne pod 60°, LED diody zhasnou a přestanou 
blikat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6: Vývojový diagram úloha 5, úkol 2 
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LED diod 

Otočení 
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Úkol 3:  

a) Odpojte USB připojení desky a hardwarově připojte světelný senzor podle 
teoretického rozboru, nyní opět připojte USB a spusťte znovu CodeWarrior.  

b) Realizujte program (podle obr. č. 6.7), který bude snímat napěťový výstup ze 
světelného senzoru a zobrazovat světelnou intenzitu binárně pomocí LED diod 1 
až 4. Při nezastíněném světelném senzoru budou svítit všechny LED diody 
(LED dioda 4 představuje nejvyšší bit), při úplném zastínění nebude svítit žádná 
LED dioda. 

c) Po ukončení práce odpojte USB připojení desky a zapojte piny JP7 a JP10 tak 
jak byly před připojením světelného senzoru.    

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7: Vývojový diagram programu se světelným senzorem 

  

Start 
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Výpočty 
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Závěr: 

V rámci předložené bakalářské práce bylo navrženo a odladěno 6 laboratorních úloh 
do předmětu mikroprocesory. Laboratorní úlohy jsou implementovány na vývojové 
desce TWR-S08LH64 s mikrokontrolérem firmy Freescale. Byl také vyroben 
jednoduchý rozšiřující modul, který umožňuje k vývojové desce připojit maticovou 
klávesnici. 

Každá úloha obsahuje zadání, teoretický rozbor, postup programování, vývojové 
diagramy a vzorový program v jazyce C (nachází se na přiloženém CD). Laboratorní 
úlohy jsou řazeny od nejjednodušších ke složitějším. Každá úloha obsahuje rozšiřující 
bod zadání pro nadané studenty. 

V první úloze se studenti mají seznámit s vývojovým prostředím CodeWarior 
ovládáním portů a prací s modulem reálného času TOD. Cílem druhé úlohy je naučit 
studenty pracovat s modulem TPM. Třetí úloha je zaměřena na LCD displej. Ve čtvrté 
úloze se studenti seznámí s maticovou klávesnicí. V páté úloze je probírán AD 
převodník. Šestá úloha je zaměřena na akcelerometr a komparátor. 

 Navrhl jsem 6 laboratorních úloh, k nimž jsem realizoval a odladil programy. 
Součástí těchto laboratorních úloh jsou doplňková zadání pro nadanější studenty. 
Navrhl jsem jednoduchý přípravek klávesnice, pro který jsem vytvořil úlohu číslo 4.    
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Seznam použitých zkratek 
Pozn. …poznámka 

Př. …….příklad 

AD ……analogově-digitální převodník  

Obr. …..obrázek 

Tab. …..tabulka 

Reg. …..registr 

č. ……...číslo 

LCD……liquid crystal display 

 
 
 

Seznam příloh 
1. Popis přípravku klávesnice 

a) Fotodokumentace 
b) Seznam součástek 
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1. Popis přípravku klávesnice 
a) Fotodokumentace 
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b) Seznam součástek 

součástka označení 

klávesnice F-KV16KEY WHITE 

4 x dioda 1N4148 

 


