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Úvod  
Vývojová deska pomáhá v závislosti na vybavenosti periferiemi aplikaci 

s mikrokontrolérem odzkoušet bez nutnosti výroby konkrétního prototypu hardware. Existuje 
spousta dostupných hotových produktů i  nekomerčních návodů k sestavení takového 
prostředku. Jedním zařízením je vývojová deska PVK-PRO firmy Asix [pvkm], určená zejména 
pro výukové účely. Na půdě VŠB FEI se deska PVK-PRO již několik let používá např. při výuce 
předmětu Architektury počítačů a zkouší se na ní projekty studentů. Deska je určena 
procesorům typu PIC 16F84 a nabízí základní periferie jako tlačítka, pole led diod a 
segmentový displej v maticovém zapojení. Vzhledem k obrovském sortimentu firmy Microchip 
přestává stávající vývojová deska stačit účelům výuky a  pravděpodobně ji v  blízké 
budoucnosti nahradí zařízení, podporující procesory PIC 16F877 s lepším vnitřním vybavením 
a více vývody.  

Klasické simulátory sice umí program odzkoušet, avšak není vůbec snadné otestovat 
např. funkci maticového displeje pouze pomocí číselného výstupu simulátoru MPLAB. Prostředí 
MPLAB některé začátečníky odrazuje množstvím různých nastavení a nutností vytvářet nové 
projekty s pomocí vestavěného průvodce atd. Tato práce má za jeden z cílů umožnit zájemcům 
převážně z řad studentů Architektur počítačů vývoj nezávislý na prostředí MPLAB a pokud 
možno nezávislý na používaném operačním systému.     

K práci na zápočtových projektech postačí libovolný editor, přinejhorším poznámkový 
blok, libovolný zdarma dostupný překladač souborů ASM, resp. vyšších jazyků do HEX formátu 
a naše aplikace simulující vývojovou desku.  

Možnost naprogramování celého simulátoru znovu s vhodnou architekturou si necháme 
jako krajní možnost, i když jde spíše víc o činnost pracnou, než složitou. Aplikaci založíme na 
hotovém řešení vhodného dostupného simulátoru. Použijeme hotovou architekturu jádra, 
samotného procesoru PIC 16F84 se základními vnitřními periferiemi a rozhranní připojení 
vyvíjených modulů. Funkci simulátoru a periferií prozkoumáme a samotné uživatelské rozhraní 
a moduly vytvoříme znovu, aby vyhovovaly našim účelům. Dále se pokusíme vytvořit alespoň 
část  vnitřních komponent mikrokontroléru PIC 16F877.  

 Aplikaci otestujeme hlavně na ukázkových příkladech. Závažnější chyby aplikace a  
přídavných modulů zdokumentujeme a zkusíme řešení optimalizovat. Předpokládáme 
vyzkoušení simulátoru v ostrém provozu na cvičeních kurzu Architektury počítačů ve slíbeném 
termínu zimního semestru a konečné přizpůsobení podle představ a potřeb uživatelů. 
Uživatelům dáme k dispozici možnost vyjádřit svůj názor na aplikaci zpřístupněním diskusního 
fóra. Ukázkové video ze simulovaných příkladů může motivovat ke stažení aplikace a její 
použití k vývoji zápočtových projektů.    

 V závěrečné části práce nastíníme možnosti dalšího rozšiřovaní komponent simulátoru 
o podporu dalších zařízení, které mohou možnosti aplikace posunout dál. Uvažujeme zde o 
implementaci sériového přenosu s využitím virtuálního sériového portu v zapojení nulového 
modemu.    
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1 Hardware 
Před etapou výběru vhodného simulátoru představíme hardwarová zařízení používaná 

na cvičení ARP o jejichž simulaci se budeme pokoušet, abychom měli základní představu o 
požadovaných vlastnostech. Prozatím postačí seznámení okrajové, až v dalším průběhu práce ve 
fázi přizpůsobování popíšeme hardware podrobněji.   

1.1 Mikrokontrolér PIC  

Známá programovatelná polovodičová součástka jednočipového mikropočítače, 
vyráběná firmou Microchip nachází své využití díky nízké ceně a mnoha možnostem ve velkém 
množství aplikací.  

Paměť programu může být typu EPROM u starších verzí mazatelná UV zářením přes 
průhledné okno v pouzdře, EEPROM mazatelná elektronickou cestou a u novějších typů FLASH  
přepisovatelná dynamicky. Hardwarové zařízení zvané programátor programuje paměť 
programu. Novější mikrokontroléry umožňují sériové nahrání programu pomocí ICSP přímo 
v aplikaci.V sériové výrobě se používají typy s jednorázově programovatelnou pamětí OTP. 
Svou aplikaci si můžeme chránit zamezením čtení paměti programu mikrokontroléru pojistkou 
proti čtení Code Protect.  

Firma Microchip nabízí mnoho typů, lišících se v různých parametrech, včetně kvalitní 
uživatelské podpory [supp]. Ne vždy platí, že cena odpovídá výkonu a mezi jednotlivými typy 
se může poměr cena/výkon značně lišit. Konkrétní typ volíme podle požadavků aplikace. Firma 
Microchip tuto volbu podporuje bezplatným zasíláním omezeného počtu svých součástek pro 
účely vyzkoušení [supp]. Výbava mikrokontrolérů PIC dle manuálů [pic84] a [pic877] zahrnuje 

• vstupní/výstupní brány, 

• hlavní oscilátor a přídavné oscilátory, 

• 8 až 16 bitové čítače a  časovače, 

•  integrovanou paměť EEPROM.  
 
Zaměříme se na typy PIC 16F84 a PIC 16F877.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 1 
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Pouzdra mikrokontroléru existují mimo jiné pro varianty PDIP do standardní patice a 

SOIC  umožňující povrchovou montáž.  
Rozšířené možnosti nabízí PIC 16F877, kromě uvedeného podporuje další užitečné 

periferie, např. čítač/časovač 1, 2, AD převodník, UART, IIC. Disponuje také rozsáhlejší pamětí 
programu, dat a EEPROM.  

Pokud chceme na brány kteréhokoli mikrokontroléru řady PIC cokoli připojit, musíme 
dbát na maximální povolený odběr výstupních pinů.  

Používá k aktivaci komponent log.0 na výstupu. Jestliže chceme připojit součástky 
s vyšším odběrem, ovládáme je prostřednictvím tranzistorů typu NPN, nebo PNP s vhodně 
nastaveným pracovním bodem. Zároveň dbáme na optimální hodnoty součástek, zejména 
rezistorů tak abychom se vyhnuli přílišné citlivosti zařízení na všudypřítomné zdroje rušení.     

Spotřeba zařízení záleží na technologii výroby, používaných komponentách a režimech 
fungování, mikrokontrolér podporuje úsporný režim Sleep, hojně využívaný v mnoha 
aplikacích. Zařízení má v režimu sleep zanedbatelný odběr.    

1.2 Vývojová deska 

PVK PRO je vývojový kit firmy Asix. Uživatelský manuál výrobce a schéma zapojení 
[pvkm]. Komponenty jsou na desce rozvrženy podle obr. 2. Tlačítka, diody a multiplexovým 
způsobem řízený displej se společnou anodou sdílí vstupy a výstupy mikrokontroléru na 
společné sběrnici. Segmenty číslic, led diody, i tranzistory přepínající anody jsou aktivovány 
log. 0. Tlačítka se považují za aktivní v log. 0. Zapojení obvodu upřesňují konfigurační drátové 
propojky aplikačního konektoru. Rozmístění komponent vidíme na ilustraci. V obvodu se 
nachází oscilátor s připojeným  krystalem s frekvencí 3,28 Mhz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 

Napájecí zdroj stejnosměrného napětí má doporučený rozsah 14 až 20 V, odběr desky 
činí dle využívání jejich komponent asi 200mA. Interní stabilizátor vstupní napětí stabilizuje na 
5V. Programování probíhá přes paralelní port programovacím softwarem výrobce.  
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V příloze č. I se nachází schéma zapojení. Pin MCLR je připojen přes rezistor na +5V, 

mikrokontrolér se rozběhne ihned po připojení napájení. Tlačítko TL8 slouží k resetu obvodu. 
Během programování paměti programu je na pin MCLR připojeno programovací napětí +13V a 
tlačítko TL8 bude odpojeno. Port A může spínat jednotlivé tranzistory PNP přivedením log. 0 
na jejich báze. Poslední tranzistor PNP ovládá najednou všechny anody a vyřadí pole LED diod 
přivedením log. 0 na bázi. Port B je připojen přes rezistory hodnoty 220 ohmů ke katodám 
sedmi-segmentových zobrazovačů. Tlačítka jsou připojena tak, aby v neaktivním stavu byla na 
každém vstupu portu B hodnota log. 1. Stiskem tlačítka je odpovídající vstup připojen přes 
rezistor ke GND a čteme log. 0. Rezistory 4k7 zabraňují překročení max. povoleného odběru.  

Pokud chceme využít piny portu A jiným způsobem a nepotřebujeme používat celý 
displej, můžeme přebytečné segmenty odpojit přepínačem. U externích zařízení připojených 
pomocí aplikačního konektoru musíme dbát na maximální povolený odběr, jinak mikrokontrolér 
zničíme.  

2  Software 
Simulátory slouží k předběžnému rychlému otestování chování programu bez nutnosti 

hardwarového řešení a nabízí různé nástroje k usnadnění vývoje. Abychom nemuseli simulátor 
vytvářet úplně znovu, prozkoumáme aktuální dostupnost simulátorů mikroprocesorů PIC a 
pokusíme se najít vhodného kandidáta k přizpůsobení našim účelům. Simulátorů existuje 
několik od jednoduchých bez složitého uživatelského rozhraní s omezenými prostředky, přes 
trochu univerzálnější, až po složitá IDE s velkým množstvím nástrojů a funkcí. 

2.1 Výběr kandidátů k rozšíření 

Integrované vývojové prostředí MPLAB firmy Microchip [mplab] je určeno 
profesionálnímu komerčnímu vývoji s připojeným vyvíjeným hardwarem, nabízí velké 
množství různých nastavení, režimů a konfigurací a obsahuje průvodce konfiguracemi. Není 
divu, že se prostředí zdá na první pohled zbytečně složité a začátečníky někdy odrazuje. Ve 
skutečnosti jednotlivé verze MPLAB představují mocný nástroj při vývoji aplikací právě díky 
dostupnosti množství emulátorů, programátorů firmy Microchip. Nevýhodou je chybějící 
podpora operačního systému Linux.  

Oshon PIC Simulator [oshon] nabízí plnohodnotné IDE prostředí s podporou spousty 
typů procesorů a pokročilejších komponent, např. segmentový displej, BCD, maticově zapojený 
displej, A/D převodník. Podporuje dokonce simulaci sériového kanálu a sběrnice IIC. Vývoj 
může probíhat s vestavěným editorem ve vyšších programovacích jazycích. Zdrojový kód je 
s ohledem na použitou licencí nedostupný, což úpravu simulátoru vylučuje automaticky. 
Program pro domácí použití stojí 29€, dostupná plně funkční časově omezená zkušební  verze. 

Ubicom SxSim [sxsim] nabízí uživatelsky jednoduché prostředí, všechny důležité 
položky, obsahy speciálních registrů, včetně detailů zahrnuje do prvního okna. Vstupy a 
výstupy do okna druhého. Tím výčet uživatelského rozhraní končí. Program je díky 
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jednoduchosti nenáročný na systémové prostředky. Program je volně dostupný pro operační 
systém Windows včetně zdrojového kódu v jazyce C. 

Odlišný způsob simulace nabízí Proteus VSM, nejedná se čistě o simulátor 
mikroprocesorů [proteus], ale i o simulátor složitějších zapojení obvodů s elektronickými 
součástkami a měřícími přístroji. Komponenta mikroprocesoru PIC je obsažena včetně editoru a 
překladače jazyka ASM. Vzhledem k rozsáhlé databázi elektronických součástek můžeme 
modelovat připojení téměř jakýchkoli periferií, včetně maticového a LCD displeje. I zde se 
jedná o komerční verzi aplikace.    

Simulátor GPSIM [gpsim] je prakticky kompletní, široce využívaný začátečníky i 
profesionály s množstvím promyšlených komponent a podporovaných zařízení. Občas se 
mohou objevit problémy se spuštěním, ale je třeba nalézt verzi odladěnou pro používaný 
operační systém. Díky široké uživatelské komunitě, licenci Open Source a dostupného 
zdrojového kódu v jazyce C++  je neustále zdokonalován. Primárně podporuje operační systém 
Linux. Simulátor GPSIM z důvodu své oblíbenosti mezi začátečníky a profesionály existuje i ve 
verzi pro Windows.  

Simulátor Misim DE [misde] firmy Feersum Technology vypadá velice zajímavě. 
V originální verzi se jedná o Aplet určený pro internetový prohlížeč, dostupná verze 2.1 vypadá 
velice pokročile a nabízí výběr z velkého množství modulů a zařízení. Stránky nabízejí 
uživatelskou podporu a moduly si mohou uživatelé přidávat sami. Simulátor budí velmi slibný 
první dojem, avšak dostupný zdrojový kód je uvolněn pouze pro verzi 1.7.9, která již nenabízí 
takové možnosti, nicméně k našim účelům se stále předběžně hodí. Uživatelské rozhraní jej sice 
uživatelsky jednodušší, než v případě MPLAB, stále však může vyvolávat dojem jisté 
komplikovanosti ovládání. 

Simulátory budeme porovnávat podle následujících základních kritérií, které jsou 
nutnou podmínkou rozšiřování 

• typ licence, 

• dostupnost zdrojového kódu.  
 

Postupem času budou kritéria přibývat, první fází výběru projdou jen řešení s licencí 
umožněným rozšiřováním simulátoru a dostupným zdrojovým kódem. Zbývají GPSIM, Misim 

DE, Ubicom SxSim. Dále zvážíme, zda je v některém případě výhodné upustit od požadavku 
nezávislosti na operačním systému. Kandidáty roztřídíme podle dalších kritérií 

• architektura a rozšiřitelnost, 

• dostupná dokumentace. 
 

Program GPSIM je psán v jazyce C++ , a je dostatečně dokumentován, už první pohled 
naznačuje kvalitní kód a využití principů objektově orientovaného programování. Museli 
bychom vyvíjet dvě větve současně, pro OS Linux a Windows. Dále moduly není nutné 
rozšiřovat, jsou již hotové a léty odzkoušené mnoha uživateli. Pouhá kontrola správné funkce ke 
splnění zadání z pohledu rozšíření  nestačí.  
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Starší verze Misim DE tvoří pouze základ simulátoru s načítáním modulů. Ovšem 
architektura v jazyce Java se zdá velmi vhodná pro rozšiřování. Spolu se seznamem chyb a 
dokumentací. Přesto obsahuje také zajímavě řešený překlad z assembleru do HEX kódu. 
Moduly jsou sice použitelné, ale s výhradami (např. způsob vykreslování), spousta věcí 
v základu chybí a je nutné jisté dokončení. Stránka podpory [misde] sice obsahuje další moduly 
od uživatelů, tyto moduly jsou většinou kompatibilní pouze s novější verzí, ke které nejsou 
zveřejněny zdrojové kódy. Moduly třetích stran můžeme přidávat bez nutnosti kompilace celé 
aplikace. 

Program GPSIM vypadá kompletně. Misim DE oproti tomu v uvolněné verzi znamená 
víc práce, ovšem s viditelným výsledkem. Misim DE by měl jít spustit kdekoli je nainstalovaná 
podpora JRE, v jakémkoli operačním systému. Na stránkách projektu Misim DE se pokoušeli o 
spuštění na starším PDA. V případě GPSIM existuje pro každou podporovanou platformu 
speciální vývojová větev s jinou verzí programu.  

Tabulka nalezených simulátorů znázorňuje sledované vlastnosti, znakem „*“ jsou 
vyznačeny vlastnosti, kvůli kterým simulátor nepostoupil ve výběru. Platforma se vztahuje na 
jedinou vývojovou větev. Kandidáti zbyli dva, kvůli zkušenostem autora práce s vytvářením 
uživatelského rozhraní a s jazykem Java obecně a předpokládané podpoře JRE na mnoha 
operačních systémech budeme rozvíjet simulátor Misim DE uvolněné verze zdrojového kódu 
1.7.9  v jazyce Java. Projekt přizpůsobíme vývojovému prostředí Netbeans 6.0.1.  

 

Název Rozšiřovací 
licence 

Dokumentace 
k rozšíření 

Zdrojový 
kód 

Platforma  Kandidát 

MPLAB *NE - - Windows NE 

Oshon PIC 
simulator 

*NE - - Windows NE 

Sx Sim ANO ANO *C Windows NE 

Proteus VSM *NE - - Windows NE 

GPSIM ANO ANO C++ *Linux ANO 

Misim DE ANO ANO Java Windows, 
Linux 

ANO 

Tab. 1 

Pokusíme se ještě firmu Feersum Technology kontaktovat ohledně uvolnění zdrojového 
kódu novější verze Misim DE 2.1, prezentované na stránkách [misde], která oproti 1.7.9 
podporuje například více typů mikrokontrolérů a jiných funkcionalit, např. vestavěného 
překladače z jazyka ASM do HEX instrukčního souboru, a hlavně podpory některých modulů 
samotnými uživateli. Stránky však vypadají zastarale, uživatelské fórum není dostupné. 
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2.2  Koncept přizpůsobení 

Vytvoříme sumář věcí k implementaci co se týče uživatelského rozhraní, původní 
rozvržení oken komponent  nevyhovuje a začátečníky možná odrazuje nutně otevřená spousta 
oken a složité přepínání mezi nimi.  

Původní verze Misim DE disponuje několika přídavnými funkcemi, které nebudeme 
potřebovat. např. otevírání více souborů, nepřehledná spousta záložek a nekompletní překladač 
kódu ASM do souboru HEX instrukcí.  

V případě překladače sice přijdeme o krokování postupu instrukcemi assembleru, ale 
implementace překladače by si vyžádala své dokončení a hlavně rozšíření o podporu dalších 
zařízení. Ponecháme volbu externího programu editoru a programovacího jazyka a oblíbeného 
překladače uživatelům a zaměříme se pouze na simulaci instrukčního HEX souboru.    

Externí komponenty můžeme vybírat z jednoduchého seznamu ze samostatné záložky a 
nastavovat jim zvlášť konfigurační řetězce typu „0125C567:portA“. Potřebné moduly musíme 
složitě vybírat a konfigurovat a pokud chceme sledovat stav několika led diod, brzo máme 
otevřeno spousty oken a v každém jedna až čtyři led diody. Ten samý problém nastává 
prakticky s jakýmkoli obsaženým modulem až na málo čistě monolitických výjimek např. 
dvouřádkový LCD displej. Vizi řešení ve stylu hromady součástek opustíme a zaměříme se na 
monolitická řešení modulů tak, aby přes svou jednoduchost ovládání poskytovaly výsledek, 
přehledný na první pohled. Vyzkoušíme zvýšení přehlednosti rozmístěním oken modulů 
v jediném hlavním okně. Kvůli přehlednosti zamezíme otevírání více souborů s HEX 
instrukcemi najednou. 

Systém výběru komponent ze seznamu ve zvláštní záložce občas nestačí, pokud zrovna 
potřebujeme najít ve směsi všech možných položek požadovanou komponentu. Proto přiřadíme 
položkám kategorie a celek zobrazíme formou stromu s interaktivním ovládáním. Dále již 
nebudeme konfigurovat zadáním textových řetězců, maximálně speciálními konfiguračními 
soubory. Jednolité moduly mnohdy není nutné konfigurovat, neboť místo jedné diody 
zobrazíme všechny dostupné. Ostatním vytvoříme univerzální grafické rozhraní a modulům 
budeme přiřazovat libovolné brány mikrokontroléru jejich výběrem ze seznamu dostupných 
pinů použitého mikrokontroléru. Okno s konfiguračním rozhraním zobrazíme výběrem modulu 
a kliknutím na jedinou položku konfigurace .  

Ponecháme základní jádro a místo Java Apletu vytvoříme desktop aplikaci. Už na první 
pohled většina komponent našim účelům nevyhovuje a musí se vytvořit znovu, hlavně    

• LED diody,  

• tlačítka a přepínače.  
 

Některé potřebné moduly nejsou vůbec obsaženy a musíme je vytvořit, např.  

• pokročilé okno registrů, 

• maticový, nebo BCD displej. 
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Simulátor podporuje pouze jediný mikrokontrolér PIC 16F84, během rozšiřování na PIC 
16F877  zkusíme mimo nových vlastností přidat některé nové interní komponenty 

• čítač/časovač 2,  

• A/D převodník. 
 

Nebudeme vytvářet plně funkční PIC 16F877, neboť obsahuje i další komponenty a 
jejich složité interakce. Např. zápis do paměti EEPROM probíhá trochu odlišným způsobem, 
než u PIC 16F84. Pokud bychom chtěli použít již hotové implementace mikrokontrolérů určené 
pro verzi Misim DE 2.1, neuspějeme kvůli odlišného rozhraní rozšiřované verze Misim DE 

1.7.9. Zdrojový kód pokročilejší verze simulátoru Misim DE 2.1 není k dispozici. 
 

Komponenta Popis činnosti 
komponenty 

Základ 
rozšíření 

Zdůvodnění zařazení/nezařazení 
k rozšíření simulátoru 

Jádro simulátoru realizace běhu 
simulátoru, 
virtuální oscilátor 

ANO tato část spolehlivě plní svou funkci, 
poskytne základ k dalšímu rozšiřování 

Mikrokontrolér 
PIC 16F84 

podpora simulace 
PIC 16F84 a 
interních periferií 

ANO základ bude ponechán, doplní se načítání 
include souborů *.inc s definicí názvů 
registrů a jejich adres. To poskytne podporu 
při vytváření odvozené verze PIC 16F877 

Podpora modulů podpora správy,  
přidávání a 
konfigurace 
modulů 

ANO správa modulů bude přizpůsobena 
požadavkům zobrazování v jediném 
hlavním okně aplikace, konfigurace 
z původního souboru bude zachována, navíc 
přidáme podporu konfigurace z vlastních 
konfiguračních souborů a volitelnou 
konfiguraci grafickým uživatelským 
rozhraním 

Moduly LED  jedna, nebo čtyři 
LED diody 

NE omezený počet LED diod na panel, diody se 
překreslují bez vyrovnávací paměti 

Displej sedmisegmentový 
displej 

NE sedmisegmentový displej nestačí 
potřebujeme maticový 

Tlačítka a 
spínače 

mód tlačítka a 
přepínačů 

NE složité ovládání, omezený počet tlačítek,  
vývojový kit podporuje tlačítka aktivní v L, 
stačí nám zatím pouze tlačítka   

Tab. 2 

Nyní již máme ujasněn seznam prvků pro rozšíření a základní představu o práci, která 
musí být vykonána k dosažení cíle. Popis základních komponent a jejich činností ukazuje 
tabulka. Základ rozšíření „NE“ znamená vyřazenou, dále nerozšiřovanou komponentu, jejíž 
místo zaujme komponenta nová.  
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3 Vývoj simulátoru 
V této části se již neobejdeme bez manuálů [pic84] a [pic877], podle kterých budeme 

implementovat. Zároveň potřebujeme prostudovat a přizpůsobit zdrojový kód aplikace Misim 
DE [misde] a manuál k aplikaci [mism]. Uživatelské rozhraní definuje třída MainApplication, 
která zobrazuje hlavní okno včetně rozdělení na více částí a zobrazení vnitřních oken i 
ovládacích prvků, assembleru a logu.  

Ovládání simulátoru zapouzdřuje oproti původnímu Apletu řídící třída StartManager. 
Zahrnuje základní metody řízení běhu simulátoru, načítání souboru s instrukcemi. Také vrací 
uspořádání načtených modulů do stromové struktury kategorií kompatibilní s komponentou 
grafického stromu javax.swing.JTree. Během inicializace simulátoru třída StartManager 
provede základní nastavení parametrů simulace podle položek konfiguračních souborů.  

Metody jádra simulátoru definuje abstraktní třída MachineState a do počáteční míry 
implementuje abstraktní třída Processor. Konkrétní typ procesoru definujeme vždy v další 
rozšiřující třídě a její název zadáme do konfiguračního souboru. Simulátor vytvoří instanci 
podle názvu třídy využitím metody Class.forName s parametrem názvu třídy z konfiguračního 
souboru. Velká výhoda uvedeného řešení spočívá v možnosti přidáváním konkrétních tříd,  
rozšířit podporu simulovaných komponent o další typy mikrokontrolérů.   

Konkrétní mikrokontrolér využívá některé konkrétní registry nekompatibilní s jinými 
typy. Jediná třída může zapouzdřovat více typů, pokud se jejich architektura liší minimálně. 
Kdykoli existuje nějaká odlišnost a nelze upravit triviálně, musíme celý speciální registr 
definovat znovu přímo na míru požadovanému typu mikrokontroléru.  

Pozici vnitřních oken v hlavním okně určuje konfigurační soubor zpracovávaný třídou 
WindowSettingsLoader a ConfigFileLoader. Pozice oken a jiné parametry se ukládají podle 
klíčových názvů modulů do vícerozměrné struktury HASH tabulky. Vícerozměrná struktura umí 
ukládat data zcela podle libosti, nezávisle na názvech proměnných. Např. řetězec 
„MatrixDisplay.y=250;MatrixDisplay.config=0;“ Uloží pod klíč „matrixdisplay“  proměnnou y 
a config. Tedy stejně dobře poslouží k ukládání libovolných parametrů bez předchozí definice 
proměnných y a config. Třída SettingType aplikuje návrhový vzor typu Property a zpřístupňuje 
se pod klíčem v hlavní HASH tabulce .   

Původní konfigurační třídy zpracovávají data z hlavního konfiguračního souboru. Třída 
SettingsGroup obsahuje datovou strukturu typu Vektor a v ní obsažené položky Setting, 
definující název a hodnotu. Požadované položky se zpřístupňují procházením celou strukturou 
sekvenčně a porovnáváním názvů klíčů oproti HASH tabulce. 

Přiřazení aliasů registrů jejich adresám ze souboru definice „*.inc“  provádí třída 
IncludeLoader. Využijeme ji v období vytváření instance konkrétního mikrokontroléru a 
modulu  RegisterWatch. 

Jádro simulátoru reprezentuje abstraktní třída MachineState, přistupující k datové 
struktuře paměti programu, dat, pracovním registrům. Předepisuje metody pro práci s 
definovanými strukturami. Předefinovává funkce pro simulaci práce s pamětí programu, načtení 



 10 

HEX instrukcí do paměti, , jejich vykovávání včetně přesunu mezi registry a emulaci hodin 
virtuálního času a práci s vnitřní EEPROM. Nabízí také možnost volby rychlosti, typu a 
přesnosti simulace. Dále vhodnou skladbou komponent simuluje speciální registry, adresy, 
rozdělení a organizaci paměti. Základní architektruru přizpůsobené aplikace zachycuje diagram 
tříd na obr. 3. Diagram zobrazuje klíčové metody a atributy jednotlivých tříd, jejich vztahy 
s ostatními třídami.  

 

 
Dokumentace zahrnuje programátorskou dokumentaci v anglickém jazyce, která se 

vedle samotné aplikace nachází na přiloženém datovém médiu. Náhledy rozvíjené a výsledné 
aplikace zahrnuje příloha č. II. V následující části si detailněji popíšeme komponenty, ze 
kterých se architektura mikrokontroléru skládá a zaměříme se také na postupy implementace 
samotnou aplikací simulátoru. 

+loadHex()
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Obr. 3 
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3.1 Organizace registrů v paměti programu a dat 

Zatím si můžeme vytvořit úvodní představu o architektuře jádra (obr. 4). Každý registr 
v paměti dat má svou adresu a hodnotu. Architektura umožňuje použití obslužné funkce 
v případě potřeby reakce na jakékoli změny hodnoty registru. Registr je možné přihlásit ke 
sledování jiných událostí a to závisí až na konkrétní implementaci. Např. změna v TRISA vyvolá 
obslužnou metodu a okamžitou aktualizaci hodnoty na příslušném portu PORTA. Typ registru 
určuje buď místo v paměti, nebo speciální registr A/D převodníku, paměti EEPROM atd. 
Registry se za jistých okolností mohou ovlivňovat navzájem. Změna jednoho registru může mít 
vliv na hodnotu jiného registru. Vhodným upořádáním hierarchie šíření této změny voláním 
obslužných metod nedochází k zacyklení a nemůže nastat případ, aby se dva , nebo více registrů 
ovlivňovalo navzájem v nekonečném cyklu.  

Registry organizují paměťové banky, v našem případě jde o pole referencí na všechny 
registry. Přehled registrů a rozdělení v bankách uvádí přílohy č. III a IV. Reference na registry 
se mohou v určitých intervalech opakovat. Ukazatel s nastavitelným offsetem ukazuje do pole 
referencí na relativní počátek aktuální banky.  

Různé typy PIC 16F84, nebo PIC 16F877 odlišuje mimo přidané funkčnosti jiná 
organizace registrů včetně počtu registrových bank. Oproti dvěma bankám u PIC 16F84 
organizuje PIC 16F877 paměť do čtyř přepínatelných úseků paměťových bank. Aktuální banku 
lze adresovat bity RP0 a RP1 registru STATUS, nebo bitem IRP zvolit úsek v rozsahu poloviny 
paměti.  

Správné přiřazení adresy v paměti konkrétním speciálním registrům podmiňuje 
úspěšnou simulaci a jakákoli sebemenší chyba v adresování negativně ovlivní výsledek.  

Harvardská architektura odděluje programovou sběrnici od datové sběrnice a není 
možné přistupovat přímo do programové paměti. Řízení programu využívá třináctibitový čítač 
programu, jehož adresu tvoří dva registry. Registr PCL obsahuje nižších osm bitů, v registru 
PCLATH  najdeme zbývajících pět bitů.  

Čtením hodnoty na vystavené adrese se ukazatel Program Counter inkrementuje. 
K registrům PCL a PCLATH můžeme přistupovat a měnit jejich hodnoty. Např. změnou nižších 
osmi bitů se můžeme řízeným způsobem pohybovat uvnitř převodní tabulky dané sekvencí 
instrukcí RETLW. Samozřejmě kvůli úspěšnému adresování tabulka nesmí přesáhnout 256 
pozic, tabulek však může být větší počet.  

Procesor PIC je vybaven zásobníkem pro ukládání návratových adres při volání 
instrukcí CALL, tedy podprogramů. Instrukce CALL při každém svém zavolání vloží hodnotu 
Program Counter na vrchol zásobníku. Mikrokontrolér podporuje uložení až osmi návratových 
adres. Odebrání adresy z vrcholu zásobníku a přepsání  hodnoty Program Counter znamená 
návrat zpět z podprogramu. Jednotlivá volání CALL můžeme do sebe vnořovat, a vracet se  
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postupným vybíráním vrcholu zásobníku. Není však možné překročit maximální 
kapacitu zásobníku osmi pozic návratových adres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mikrokontrolér využívá aritmeticko-logickou jednotku integrovanou v obvodu na čipu. 

Vzhledem k architektuře ALU nabízí redukovanou sadu operací a není přítomna např. dělička 
také z důvodu zjednodušení výroby čipu a zrychlení jádra mikrokontroléru.Výsledek operace, 
nebo vstupní operand bývá ukládán do pracovního registru nazývaného Work register, zkráceně 
W. U některých operací potřebujeme sledovat jisté příznaky, např. jestli došlo k přenosu, jestli 
je výsledek poslední operace nulový. Registr STATUS mimo zmíněného adresování zahrnuje 
příznaky přenosu C, přenosu z nižších čtyř bitů DC a nulového výsledku Z, které mohly být 
ovlivněny v průběhu operace. Zmíněné příznaky využíváme k identifikaci, zda uvedené akce 
nastaly. Zbývající bity registru STATUS indikují doplňkové informace ohledně stavu systému, 
týkají se částí speciálních režimů mikrokontroléru.  

Kromě bloku paměti EEPROM jsou ve schématu znázorněny vstupy oscilátoru OSC2, 
OSC1, aktivátor resetu MCLR, blok čítače/časovače 0 a inkrementující vstup T0CKI. Každé 
zařízení si popíšeme detailněji spolu se zmínkou o implementaci komponenty v aplikaci 
simulátoru.  

 

Obr. 4 
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3.2 Oscilátor 

Oscilátor představuje pomyslné srdce celého systému, kvůli kterému mohou interní 
komponenty provádět svou funkci. Bez taktovacího signálu hodin oscilátoru se mikrokontrolér 
stejně jako cokoli složitějšího v číslicové technice zastaví a nebude fungovat. Mikrokontrolér 
nebude ani  dekódovat a zpracovávat instrukce. Správně zvolený oscilátor nám optimalizuje 
výkon systému v závislosti na použité aplikaci.  

Můžeme vybírat jeden z následujících druhů hlavního oscilátoru 

• krystal (módy LP, XT, HS),  

• LC oscilátor (RC). 
 

 

        
Obr. 6 

 
Možné způsoby zapojení oscilátoru znázorňuje obr. 6. Krystalů můžeme připojit více 

druhů podle podporované frekvence, způsobu napájení a přesnosti. Místo obvykle používaného 
krystalu můžeme připojit RC oscilátor s rezistorem a keramickým kondenzátorem. Frekvence 
oscilátoru závisí na parametrech a přesnosti výroby součástek. V dokumentaci konkrétního typu 
mikrokontroléru [pic84] a [pic877]  bývají uvedeny potřebné parametry součástek, včetně 
schémat doporučených zapojení. Simulátoru nastavíme přímo v konfiguračním souboru 
požadovanou frekvenci hlavního oscilátoru a budeme konfiguraci a výběr vhodného módu 
předpokládat za správný.    

Mikrokontrolér se spuštěným hlavním oscilátorem je energeticky výrazně náročnější, 
neboť oscilátor podmiňuje správnou činnost většiny interních komponent. Proto existuje 
úsporný režim Sleep vyvolaný stejnojmennou instrukcí, který hlavní oscilátor vyřadí, avšak za 
cenu nevyhnutelného zastavení hlavních činnosti mikrokontroléru. Mikrokontrolér však 
podporuje komponenty, které mají vlastní oscilátor, nezávislý na oscilátoru hlavním a svou 
činností jsou schopny za jistých okolností zařízení z úsporného režimu probudit.  
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3.3 Virtuální čas 

Po prozkoumání zdrojového kódu jádra zavedeme pojem virtuální čas, který odměřují 
pomyslné vnitřní hodiny simulátoru. Simulátor podporuje různé režimy odměřování času a tak 
lze vnitřní hodiny kdykoli zastavit, nebo zpomalit. Virtuální čas bude samozřejmě výrazně 
odlišný od skutečnosti. Mikropočítači PIC 16F84 a PIC 16F877 trvá provedení většiny 
instrukcí jeden instrukční cyklus. Vykonání  instrukcí skoku zabere dva instrukční cykly.  

Základní  jednotkou zvolíme právě dobu provedení instrukčního cyklu, neboť měřená 
doba provádění instrukcí v mikrosekundách znamená přímo počet provedených instrukčních 
cyklů. Jakým způsobem ji však změříme? Funkce v balíku System.Time slouží k měření 
intervalů  v řádech milisekund.    

Procesor v počítači samozřejmě pracuje nesrovnatelně rychleji oproti mikropočítači, 
proto měříme dobu provedení známého počtu cyklů, jejichž procházení zabere už měřitelné 
milisekundy, záleží na typu procesoru v počítači za jak dlouho vše vykoná. Dále vydělíme dobu 
vykonání cyklů počtem iterací a získáme hledanou dobu zpracování jednoho cyklu procesorem 
v počítači.  

Definujme skutečnou dobu jedné iterace t , známý počet cyklů n, dobu provedení všech 
cyklu tn. Skutečnou dobu jedné iterace zjistíme jednoduše.   

 
 
 
Rychlost vykonávání instrukcí závisí i na frekvenci použitého krystalu f udávanou v Hz. 

Kolik iterací nx nyní musí provést zdržovací cyklus, aby zaměstnal procesor v počítači na jednu 
mikrosekundu? K řešení vypočítáme: 

 
 

 
Zdržovacímu cyklu mezi vykonáváním jednotlivých instrukcí nastavíme počet iterací na 

hodnotu nx. Hodnotu nx bychom měli neustále aktualizovat, neboť se rychlost vykonávání 
instrukcí aplikace simulátoru průběžně mění v závislosti na zatížení počítače simulátorem i  
jinými aplikacemi.  

Uvedeným postupem jsme odměřili dobu jednoho tiku hodin virtuálního oscilátoru. 
Každý tik virtuálních hodin vyvolá události, které se musí vykonat právě v uvedených 
intervalech. Patří mezi ně inkrementace čítače cyklů, vykonání aktuální instrukce včetně 
případné inkrementace ukazatele v paměti programu a vyvolání obslužných metod všech 
posluchačů události jednoho tiku. Přílišný počet přihlášených posluchačů této události může mít 
za následek výrazné zpomalení systému. Vykonávání zdržovacího cyklu a zmíněné akce 
probíhají v samostatném vlákně typu System.Thread.  

 

n

t
t n
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3.4 Instrukční soubor 

Instrukční soubor kóduje formát Intel Hex File Format [ihff], používaný většinou 
překladačů. Soubor ve formátu Intel Hex File Format charakterizuje hlavně znak „:“  na první 
pozici každého řádku. Software pro programování mikrokontroléru nedělá nic složitého, jen 
převádí data s instrukcemi na programovací rozhraní mikropočítače, umístěného 
v programovacím hardware. Definici formátu instrukčního souboru uvádí tabulka.  

 

Pozice znaku 
na řádku 

Počet 
bytů 

Popis 

1 -  znak „:“ odděluje každý záznam 

2-3 1 počet datových registrů na řádku, dále označíme „?“ 

4-7 2 adresa počátečního datového registru na řádku 

8-9 1  
typ záznamu (00 – datový registr, 01 – konec souboru, 02 – 
rozšířené adresování atd.)  

10-? ? datové registry  

$ -2  1 kontrolní součet, tvoří jej druhý doplněk součtu všech bytů 

Tab. 3 

 
Symbol „$“  označuje konec záznamu ,  znak „?“  reprezentuje počet datových registrů.  
Pro příklad uvedeme  zápis „:020008000900ED“. Řádek definuje dva datové registry, 

první s adresou 0x0008h, druhý s adresou 0x0009h. První registr má vnitřní hodnotu 0x09h, 
druhý 0x00h. Kvůli ujištění ověříme kontrolní součet a spočítáme druhý doplněk  hodnot 
kontrolovaných bytů na řádku. Samotnou hodnotu bytu kontrolního součtu samozřejmě 
nepřičítáme.  

0x02h+ 0x00h + 0x08h + 0x00h+ 0x09h + 0x00h =  0x13h 
 
Hodnotu 0x13h negujeme a k výsledné 0xECh přičteme hodnotu 0x01h. Uvedeným 

postupem jsme ověřili  pravděpodobně úspěšný přenos záznamu do paměti mikropočítače. Není 
nutné přenášet zbytečná data v rozsahu celé paměti programu, dat a EEPROM, protože 
instrukční HEX soubor obsahuje jen potřebné registry, určené ke změně hodnoty. Ostatní 
registry v paměti programu zůstanou HEX souborem neovlivněny.  

  Simulátor načte instrukční HEX soubor a roztřídí k dalšímu zpracování příslušné řádky 
záznamů a podle jejich typů uloží do vnitřních datových struktur. Zejména konfigurační slovo, 
paměť programu, dat a EEPROM.  

Jak ale získat soubor s instrukcemi v tomto formátu? Z dnešního pohledu značně 
náročná, ale v historii u starších mikroprocesorů zcela běžná praxe manuálního programování, 
zadávání instrukcí již z pochopitelných důvodů nepřipadá v úvahu. Počítač a mikrokontrolér 
představoval vyšší finanční výdaje, než samotný mikrokontrolér a nezbývala jiná možnost. 
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Také manuální vytvoření a psaní instrukcí HEX programu, či opisování instrukčního 
souboru z časopisu se už nepraktikuje. Soubor s instrukcemi v jazyce ASM poskytuje uživateli 
jistou úlevu od manuálního psaní instrukcí v HEX formátu. Mikrokontroléru prostřednictvím 
srozumitelnější reprezentace sady instrukcí zadáme, co a jak má dělat. Soubor ASM pak 
přeložíme jedním z dostupných překladačů do formátu instrukčního souboru. Vzrůstající počet 
aplikací přináší i opakovaně použitelná řešení rutin, např. zobrazení hodnoty na displeji, čtení a 
zápis dat do EEPROM, čtení maticové klávesnice, převodní tabulky,  matematické algoritmy 
atd.    

Rozsáhlejší aplikace se dnes vyvíjejí ve vyšších programovacích jazycích, např. C++ , 
dokonce i objektově. Záleží na použitém mikrokontroléru, překladači a účelu urychlení a 
zpřehlednění vývoje. Nevýhodu představuje občasná neefektivita překladu a neúspornost 
vygenerovaného kódu, avšak kritické části můžeme psát přímo v ASM a celek pak zahrnout do 
požadovaných metod. Zpomalení nadbytkem instrukcí se v aplikaci obvykle výrazněji 
neprojeví. Např. chceme-li něco vypsat na displej, máme k dispozici již dříve vytvořené funkce 
s parametry a nemusíme zbytečně kopírovat celé ovládací podprogramy. 

Nahráním speciálního operačního systému FreeRTOS [frts] do paměti mikrokontroléru 
16F877 můžeme vytvořit  obdobu samostatně funkčního počítače s vlastním interpretem 
příkazů, překladačem, assemblerem a dokonce multitasking režimem.  

3.5 Instrukční sada 

Procesory PIC 16F84 a PIC 16F877 mají k dispozici instrukční sadu 35 instrukcí RISC 
(přehled uveden v příloze č. V) , složitější instrukce realizuje uživatel programově implementací 
potřebných algoritmů. Díky tomu probíhá vykonávání instrukcí relativně rychle bez potřeby 
složitější obvodové realizace aritmeticko logické jednotky. Vykonání instrukce zabere 
v závislosti na typu jeden až dva strojové cykly. Každá instrukce zabírá jedno slovo programu.  

Během zpracovávání jedné instrukce je většinou současně připravována ke zpracování 
následující instrukce. Instrukce skoku naruší plynulé provádění a proto trvá dva strojové cykly. 
Není třeba tuto část v simulátoru zpracovávat příliš podrobně, neboť plně postačí vždy počkat 
odpovídající počet strojových cyklů virtuálních hodin a pak instrukci vykonat.   

Jeden strojový cyklus trvá čtyři instrukční cykly v zapojení oscilátoru s 4MHz krystalem 
trvá  provedení jednoho cyklu dobu jedné mikrosekundy, vykonání instrukce skoku zabere dvě 
mikrosekundy.   

Každý mikropočítač má instrukční kód o délce 14 bitů, slovo obsahuje operační kód 
OPCODE určující instrukci, jeden nebo dva operandy a specifikaci cílového registru. Některé 
instrukce mohou měnit příznaky C a Z registru Status.V instrukční sadě můžeme najít tři 
skupiny instrukcí: 

• bytově orientované  (MOVF, DECFSZ,..),  

• bitově orientované (BSF,..),  

• řídící (GOTO, CALL). 
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Bytově orientované instrukce používají jako operand adresu registru a příznak d, 
rozhodující kam bude uložen výsledek operace, jestli na adresu zpracovávaného registru F 
(hodnota d jedna), nebo do pracovního registru W (hodnota d nula). Operační kód zabírá bity 8 
až 13, adresa registru bity 0 až 6 a příznak d najdeme na pozici 7. bitu. Bitově orientovaný zápis 
instrukce specifikuje práci s jediným adresovaným bitem. Operační kód zabírá bity 10 až 13, 
adresa bitu v rámci jednoho registru bity 7 až 9 a adresa registru F bity 0 až 6 instrukčního 
kódu. Řídící instrukce obsahuje pouze operační kód na indexech 8 až 13, zbytek je vyhrazen 
konstantě.  

Simulátor obsahuje dekodér instrukcí ze struktury  paměti programu. Instrukci 
předefinovává rozhraní Instruction. Operační kód instrukce, možné typy operandů, každá 
konkrétní instrukce je potomkem této třídy. Nejdůležitější část tvoří metoda pro vykonání 
instrukce. Zahrnuje většinou ještě nastavení ukazatele programu Program Counter a hodin 
virtuálního času, tedy je možné přesně definovat, kolik hodinových cyklů zabere samotné 
provedení instrukce a jakým způsobem budou ostatní registry ovlivněny po uložení nové 
hodnoty. 

Samozřejmostí jsou instrukce pro volání a návrat z podprogramu, návrat z přerušení a 
uspání procesoru. Definice obsahu metody vykonání u instrukcí není složitá, ale je velmi pracná 
a nepatrná chyba jednoho bitu, např. nefunkčnost příznaků C a Z negativně ovlivní simulaci.  

Podíváme se na organizaci instrukční sady. Konkrétní sada pro mikrokontroléry s šířkou 
instrukčního slova 14 bitů InstructionSet14 implementuje rozhraní InstructionSet. 

Během vytváření instance konkrétního typu procesoru sadu instrukcí předáváme 
konstruktoru rodičovské abstraktní třídy Processor. Instrukční sada obsahuje referenci na pole 
instrukcí rozšiřujících abstraktní třídu Instruction. Položky pole instrukcí obsahují reference na 
konkrétní instrukce. Každá instrukce má přiřazen vlastní index. Metoda dekódování instrukce 
předepisuje způsob dekódování instrukce, operandů a konečné zpracování. 

konkrétní instrukce hromadně definované v souboru tříd "PICInstructions.java" vždy 
rozšiřují abstrakci Instruction. Instrukční sadu můžeme snadno rozšířit, pokud by byla 
nekompletní pro požadovaný typ mikrokontroléru a jeho architekturu. Novou implementací 
instrukční sady můžeme přidat podporu mikrokontrolérů s 12 bitovým instrukčním slovem PIC 
12Fxx.  

3.6 Události během simulace 

Přídavné vnitřní a vnější periferie jsou podle funkčnosti registrovány jako posluchači 
událostí, které mohou během simulace nastat v souladu s návrhovým vzorem Observer [obsrv]. 
Registrace posluchačů událostí  probíhá hned při vytváření komponenty referencí na jádro a 
není nutné zasahovat jakýmkoli kódem přímo do jádra. Pro snadnou registraci a obsluhu 
příslušných funkcí jsou předdefinována rozhraní. Obsluha příslušné události probíhá opět uvnitř 
komponenty. Budeme rozlišovat mezi vnitřními a vnějšími komponentami mimo virtuální jádro. 

Všechny posluchače událostí registruje jádro simulovaného mikroprocesoru. 
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 ProcessorListener a ResetListener slouží obsluze změny stavu simulovaného 
procesoru, zejména inicializačním nastavením během startu, zastavení a resetu simulace.  

PortListener kterákoli změna hodnoty na portech informuje posluchače. Obslužná 
metoda rozhraní může mimo informace o počtu hodinových cyklů od poslední změny rozlišit 
příslušný port dle jeho čísla a zpracovat novou hodnotu. 

ClockListener vyvolá obslužnou metodu v každém hodinovém cyklu. Rozhraní nabízí 
registraci pouze jediného posluchače, způsobuje problémy se zdánlivým zamrzáním více 
rozšiřujících komponent. Použití rozhraní pro reakci více komponent není možné bez ztráty 
možnosti psát kód odděleně mimo jedinou obslužnou metodu v jádře simulátoru.  

ChainedClockListener nachází uplatnění při potřebě řetězové reakce více komponent na 
událost. Mikroprocesor v jednom hodinového cyklu musí zvládnout více souvisejících, pro 
správnou simulaci nezbytných činností. Například při každém hodinovém cyklu probíhá 
v závislosti na typu mikroprocesoru inkrementace čítačů, časová prodleva převodu AD 
převodníku, inkrementace Program Counter. 

Rozhraní nabízí jednoduchý princip zřetězení obsluhy komponent dle návrhového vzoru 
Řetěz odpovědnosti [chain]. Posluchač události v reakci na její vyvolání událost obslouží a na 
konci sám vyvolá obsluhu svého souseda. Cyklus pokračuje, dokud nebylo dosaženo konce 
řetězu. 

3.7 Režimy simulace 

Konfigurace režimů probíhá nastavením hodnoty konfiguračního slova speciální 
direktivou na začátku zdrojového kódu ASM. Logiku resetování a její vliv na RS klopný obvod 
můžeme vidět na obr. 7. Zařízení se implicitně resetuje v základních situacích 

• zapnutí napájení, 

• externím vstupem, 

• přetečení Watchdog časovače. 
 

Resetem se rozumí nastavení ukazatele Program Counter na hodnotu 0x00h. Pokud je 
zařízení v režimu Sleep, externím vstupem MCLR, nebo přetečením Watchdog časovače, dojde 
ke spuštění hlavního oscilátoru a probuzení z úsporného režimu. V takovém případě bude 
Program Counter inkrementován. Simulátor provede reset ihned po načtení HEX souboru 
s instrukcemi. Dále podporuje režim Sleep. Probuzení z tohoto režimu externím vstupem, 
tlačítkem reprezentujícím MCLR a sledováním přetečení hodnoty časovače Watchdog.    

Další podrobnosti o časovači Watchdog a jeho funkce uvedeme v části o čítačích a 
časovačích.  
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Mikrokontrolér dále podporuje speciální módy 

• časovač prodlevy před startem oscilátoru (OST),  

• časovač prodlevy před ustálením napětí (PWRT).  
 

Tyto módy využijeme v případech nestabilního napájení, nebo k poskytnutí času 
potřebného kvůli stabilizaci oscilátoru. Zmíněné okolnosti závisí na charakteru zapojení 
konkrétní aplikace, funkčnost OST a PWRT simulátor nepodporuje.  

 

Obr. 7 
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3.8 Rozšíření možností mikrokontroléru 

Pro PIC 16F877 bylo nutné vytvořit novou třídu odvozenou od základní definice jádra 
mikrokontroléru. Registrovala pouze jediného posluchače ClockListener, reagujícího na tik 
virtuálních hodin. 

Všechny interní komponenty  včetně čítačů, časovačů obsluhovaly v jediné metodě. 
Připravené rozhraní ChainedClockListener umí registrovat posluchačů víc a komponenty lze 
přehledněji rozdělovat do jednotlivých tříd. Není už dál nutné riskovat ovlivnění kódu 
implementovaných komponent přidáním logiky nové komponenty.   

Původní základní verze dále napevno v kódu definuje adresy registrů, rozšíření načítá 
přiřazení aliasů registrů definované v oficiálním souboru *.inc, který spolu se samotným 
instrukčním souborem tvoří nedílnou součást simulace. Soubor *.inc je převeden do struktury 
typu HASH tabulka, klíč odpovídá názvu aliasu, hodnota buď adrese, jedná-li se o registr, nebo 
bitové masce, označuje-li alias název bitu.  

Vývoj interních komponent si žádá přesnou představu o činnosti důležitých prvků 
v jádře simulovaného mikrokontroléru, pokud se chceme skutečnosti simulací alespoň přiblížit.  

Původní simulátor obsahuje jen koncept monitoringu hodnot ve formě dvou textových 
polí, pro adresu registru, a hodnotu a tlačítek čtení a zápis do příslušné adresované části. Tento 
způsob vývoje se ukáže poněkud zdlouhavý, pokud vynecháme nezbytnou nutnost neustálého 
zadávání a čtení ze stejných adres neustále dokola, vše navíc pouze v HEX formátu. Uživatelská 
komunita okolo programu nabízí seznam dodatečně vytvořených modulů. Na stránkách 
simulátoru je v seznamu modulů uveden  trochu lepší modul File Register Monitor. Sledování 
hodnot registrů sice umí, navzdory počátečnímu nadšení však rozšiřuje zcela odlišnou verzi 
simulátoru Misim DE 2.1 a nelze jej proto použít k našim účelům (rozšiřujeme Misim DE 1.7.9).  

Účelu sledování stavu slouží následující pluginy 

• Register Watch,  

• Virtual Clock.  

 
Zcela nový modul RegisterWatch zkracuje čas k vývoji a testování dalších komponent. 

Přehledným seznamem zobrazuje hodnotu registrů v dekadické, binární, nebo HEX číselné 
soustavě. Hodiny ukazují počet proběhlých instrukčních cyklů, resp. přímo virtuální čas 
odvozený od frekvence použitého krystalu.V případě krokování simulace hodiny rozlišují cykly 
v řádech mikrosekund. Např. doba provedení neskokové instrukce je jeden instrukční cyklus, 
instrukce skoku zabere dva instrukční cykly, hodiny vše samozřejmě započítají.  

Jelikož se jedná o jiný typ procesoru, je nutné rozšířit, či přizpůsobit části kódu 
implementující 

• paměť programu,  

• paměť dat,  

• organizace registrových bank,  

• přímé adresování registrových bank,  
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• nepřímé adresování registrových bank, 

• paměť EEPROM. 
 
K přizpůsobení novému mikrokontroléru stačí změnit rozsah datových struktur 

reprezentujících paměti, v našem případě se jedná o pole instancí tříd Register, 
implementujících typ registru. Rozdělením jednorozměrného pole hodnotou počtu registrových 
bank získáme délku úseku registrů jedné banky. Jelikož mají banky úseky shodné, adresu 
počátku požadované banky vypočítáme vynásobením čísla banky a délky jednoho úseku.   

Aktuální banku volí  kombinace bitů RP1 a RP0, registru Status. Změna hodnoty 
registru vyvolá obslužnou metodu, která pomocí bitových operací zjistí dekadickou hodnotu 
kombinace  RP1 RP0 a nastaví výše uvedeným způsobem aktuální adresu počátku registrové 
banky. 

Uvnitř úseku registrů aktuální banky se lze přímým způsobem adresovaní pohybovat 
relativně od jejího počátku v intervalu vzdálenosti 0x00h  až 0x7Fh.  

Např. pokud bude registr PORTA přístupný na adrese 0x05h, pak TRISA bude přístupný 
ve vedlejší bance na stejné relativní adrese od počátku aktuální banky. Novou adresu získáme 
přičtením délky úseku a vzdálenosti od počáteční adresy aktuální registrové banky:  0x7Fh + 
0x05h+ 0x01h= 0x85h.  

Nepřímo adresujeme v okamžiku změny hodnoty registru FSR a vložíme referenci 
odpovídajícího registru na adresu 0x00h, tedy na samý počátek úseku registrů v každé 
registrové bance, stačí znát počet bank a adresy počátků jejich úseků. Nepřímo adresovaný 
registr na adrese 00h obsahuje poslední uloženou referenci, která vždy bude odpovídat registru 
na adrese udávající hodnota registru FSR. Nepřímo adresovaný registr ovlivňuje systém při 
změně hodnoty stejně, jako přímo adresovaný.  

3.9 Paměť EEPROM 

Počáteční nastavení EEPROM u PIC 16F84 inicializuje načtení HEX souboru a jeho 
zpracovávání podle Intel Hex File Formátu. Jestliže soubor s instrukcemi obsahuje inicializační 
data EEPROM, naplní tyto data strukturu simulující EEPROM v abstraktní třídě MachineState.   

Zápis povolíme nastavením bitu WREN registru EECON1. Do registru  EECON2 
zapíšeme nejprve hodnotu 0x55h, poté zapíšeme 0xAAh. Provedli jsme rituál vyřazující zámek 
proti přepsání uložené hodnoty. Aktivací bitu WR registru EECON2 hodnotu EEDATA 
zapíšeme do registru paměti EEPROM na adrese EEADR . Dále ve smyčce musíme čekat na 
ukončení zápisu, vynulování bitu WR registru EECON1, teprve pak je zápis dokončen. 
Proceduru čtení a zápisu demonstruje uvedený kód ASM [pic84]. Na zápis čekáme několik 
instrukčních cyklů, neboť zápis do EEPROM je energeticky náročnější.  
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WriteEEPROM        movwf EEADR 
                   bsf SWR, RP0 
                   movlw 55H 
                   movwf EECON2 
                   movlw 0aaH 
                   movwf EECON2 
                   bsf EECON1, WR 
EEWRLoop           btfsc EECON1, WR 
                   goto EEWRLoop 
                   bcf SWR, RP0 
                   return 
  

Ke čtení nic odemykat nepotřebujeme a stačí nastavit adresu EEADR aktivovat čtení 
bitem RD registru EECON1, čekat na jeho vynulování a teprve pak si hodnotu přečíst přímo 
z EEDATA.  
 
ReadEEPROM         movwf EEADR 
                   bsf STATUS, RP0 
                   bsf EECON1, RD 
EERDLoop           btfsc EECON1, RD 
                   goto EERDLoop 
                   bcf STATUS, RP0 
                   movfw EEDATA 
                   return 

 
Simulátor obsahuje přímo třídy uvedených registrů pro PIC 16F84, dědících definici 

třídy Register. Aby se EEPROM odemkla, třída registru EECON2 kontroluje ve své metodě 
vyvolané při změně hodnoty pořadí odemykací sekvence zápisu hodnot 0x55h a 0xAAh 
použitím jednoduchého stavového automatu.   

Pokud přijde hodnota 0x55h, stav se změní z počátečního stavu. Následující hodnota 
AAh odemkne EEPROM právě tehdy, když se stav předtím změnil. Uvnitř obslužné metody 
změny hodnoty registru EECON1 se v závislosti na hodnotě, stavu zámku, stavu příslušných 
registrů (s použitím bitových operací) vykoná požadovaná činnost čtení, či zápisu příslušné 
datové struktury reprezentující EEPROM, definované abstrakcí mikrokontroléru MachineState. 
Obsluha EEPROM v případě PIC 16F877 pracuje podobným způsobem, ale využívá 
rozšířeného adresování EEADRH a EEADR.. Vyvíjená podpora  PIC 16F877 ve své konečné 
verzi rozšířené adresování EEPROM  registry EEADRH a EEADR  oproti PIC 16F84 v době 
psaní práce zatím neimplementuje.   
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3.10  Čítače a watchdog 

Watchdog časovač inkrementuje vlastní, uživatelům nepřístupný registr zcela nezávisle 
na hlavním oscilátoru. Instrukce CLRWDT nulováním Watchdog časovače zabraňuje jeho 
přetečení a následnému resetu systému. Vyřadit funkci Watchdogu můžeme změnou 
konfiguračního slova procesoru direktivou překladače na začátku kódu. 

Vhodným použitím Watchdog časovače můžeme včasným resetem systému ošetřit 
situace, v nichž procesor běží v nekonečné smyčce nebo se jinak zacyklí nežádoucím způsobem. 
Prevence  zamrzání docílíme používáním instrukce CLRWDT před a po kritické sekci, kde 
předpokládáme možnost nežádoucího fungování.  

Uspíme-li procesor instrukcí SLEEP, hlavní hodiny se zastaví a systém šetří energii. 
Signál z nezávislého odděleného oscilátoru Watchdog časovač nepřestává inkrementovat a proto 
může čítat dokud nedosáhne jisté hodnoty kdy nastává probuzení procesoru z režimu SLEEP a 
související spuštění hlavního oscilátoru.  

Čítač/časovač 0 může pracovat ve více režimech. Blokový diagram na obr. 8 zobrazuje 
8-bitový časovač/čítač s 8-mi bitovou děličkou signálu, sdílenou s Watchdog časovačem. 
Inkrementace hodnoty čítače/časovače probíhá každé dva instrukční cykly. Překročení mezní 
hodnoty 0xFFh má za následek opětovné nulování a nastavení příznaku přetečení T0IF. Příznak 
přetečení můžeme využít během případné obsluhy přerušení, pokud přerušení povolíme bitem 

T0IE.   
Multiplexer v blokovém schématu můžeme trochu zjednodušeně chápat jako přepínač, 

jehož polohu určuje řídící bit příslušného ovládacího registru.  
Volba režimu čítače, nebo časovače závisí na stavu řídícího bitu T0CS. Nastavením bitu 

T0CS na log. 0 přepneme komponentu do režimu časování na základě signálu vnitřních hodin 
oscilátoru.  

Chceme-li synchronizační signál odvodit od vnějšího zdroje připojeného k bráně RA4, 
nastavením T0CS na hodnotu log. 1 získáme čítač změny vstupního signálu. Reakci na 
vzestupnou, nebo sestupnou hranu určujeme bitem T0SE. Nastavení na log 0 definuje ve 
schématu reakci na hranu vzestupnou podle logické funkce hradla XOR.     

Obr. 8 
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Děličku signálu připojíme nastavením bitu PSA na log 0, tímto krokem jsme ji odpojili 
od Watchdog časovače. Bity PS2, PS1 a PS0 volíme dělící poměr vstupu a výstupu v rozmezí 
1:2, 1:4 až 1:256. Pokud přiřadíme děličku signálu Watchdog časovači, můžeme nastavovat 
dělící poměr 1:2 až 1:128.  

Mikrokontrolér PIC 16F877 oproti PIC 16F84 obsahuje 8 bitový čítač/časovač 2 se 
dvěma děličkami signálu. Blokové schéma na obr. 9. Signál je odvozen od frekvence vnitřního 
oscilátoru. Čítaná hodnota se nachází hodnota v TMR2. Čítač aktivuje bit TMR2ON registru 
T2CON. Hodnota registru PR2 slouží jako referenční hodnota porovnávaná s hodnotou registru 
TMR2 vnitřním komparátorem. Dělící poměr první děličky signálu 1:1, 1:4 a 1:16 nastavují bity 
T2CKPS0 a T2CKPS1. Druhá dělička je zapojena k výstupu komparátoru a dělící poměr 1:1 až 
1:16 určuje kombinace bitů T2OUTPS0 až T2OUTPS1. Pokud se signál dostane až na výstup, 
mikrokontrolér nastaví příznak TMR2IF a podle stavu povolovacích příznaků GIE a TMR2IE 
vyvolá přerušení.  

Celou komponentu řeší třída T2CON rozšiřující třídu Register a ChainedClockListener. 
Komponenta je během vytváření instance mikroprocesoru zaregistrována k poslouchání 
virtuálních hodinových cyklů jádra. Registr TMR2 se inkrementuje každé dva hodinové cykly, 
pokud je první dělička nastavena dělící poměr na 1:1. Zároveň se v intervalu dvou cyklů 
porovnává hodnota TMR2 s registrem PR2. Zachyceny jsou změny bitů odpovědných za 
aktuální dělící poměry obou děliček signálu. Registr PR2 nabývá nulovou hodnotu každou 
událost resetu mikrokontroléru. Pokud jsou splněny podmínky přetečení a přerušení povoleno, 
nastaví se TMR2IF a vyvolá se přerušení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výbava PIC 16F877 zahrnuje čítač/časovač 1 s 16 bitovým čítacím registrem, 
implementace mikrokontroléru však tento čítač nezahrnuje.  

3.11  Porty 

Abychom se přiblížili realitě, musíme nutně zabezpečit následující vlastnosti 

• přepínání pinů na vstup/výstup, 

Obr. 9 
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• možnost vyvolání přerušení, 

• vývod RA4/T0CKI , externí vstup čítače/časovače 0.   
Abstraktní třída Port definuje základní funkce portu a ošetřuje přepínání jednotlivých 

bran na vstupní/výstupní podle souvisejícího registru TRISx. Třída Port rozšiřuje třídu  Register 
a nabízí vyvolání obslužné metody při změně hodnoty registru PORTx. Ke každému portu 
můžeme přihlásit posluchače události změny hodnoty na portu. Posluchači musí dodržovat 
rozhraní PortListener a mít implementovány rozhraním vyžadované metody.  

Zápisem na port vyvoláme obslužnou metodu handleUpdate, která nejdříve ověří, jestli 
došlo ke změně hodnoty na portu. Pokud ke změně došlo, port informuje o události změny 
všechny své posluchače (zejména moduly) a spustí jejich obslužné metody. Posluchače můžeme 
podle potřeby odhlašovat a znovu přihlašovat.      

Konkrétní porty mají individuální vlastnosti a rozšiřují abstrakci Port vlastními třídami, 
jak můžeme vidět na obr. 10. Takové řešení umí implementovat jakékoli přidané vlastnosti 
mimo jiné počet pinů, speciální vývody, vlastní reakce na změny hodnoty portu.  

Port A disponuje speciálním vývodem RA4/T0CKI, sloužící čítači/časovači 0 k čítání 
vnějšího signálu.  

Jelikož každý port funguje jinak, funkčnost portu definuje konkrétní třída. Přepsáním 
obslužné metody, ve které zavoláme obslužnou metodu rodičovské třídy Port, lze 
implementovat vlastní reakci při změně na konkrétním portu, např. změna hodnoty na portu B 
nuluje příznak RBIF. Podle manuálu musíme před použitím RBIF a povolením přerušení RBIE 
alespoň jednou zapsat na port. Pokud došlo k nastavení nutných povolovacích příznaků a 
nulování příznaku přerušení, simulátor přerušení vyvolá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 
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3.12  Přerušení 

 Registry řídící konfiguraci přerušení jsou u každého typu mikrokontroléru odlišné, liší 
se zejména jejich počet podle podporovaných druhů přerušení. Reakcí na vyvolání přerušení je 
přesun ukazatele Program Counter na adresu 0x04h začínajících instrukcí obsluhy přerušení, 
v případě SLEEP režimu bude mikrokontrolér probuzen a znovu rozběhnut hlavní oscilátor. 
Obrázek ilustruje schéma vlivu řídících bitů, potřebných ke konfiguraci přerušení u PIC 16F84. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Důležitý bit GIE globálně povoluje, resp. zakazuje všechna přerušení. Nevhodné 
nastavení GIE  znamená také velmi častou příčinu, proč systém na vyvolání přerušení vůbec 
nereaguje.  

Simulátor implementuje zvolenému monolitu odpovídající třídu Intcon, centrum všeho 
dění okolo přerušení a některých interních komponent. Třída Intcon rozšiřuje třídu Register a 
implementuje rozhraní  ClockListener (u novějších verzí ChainedClockListener) a 
mikrokontrolér ji registruje jako posluchače události jednoho tiku virtuálních hodin. Obslužná 
metoda třídy Intcon porovnáváním nezbytných příznaků neustále kontroluje, zda některá interní 
komponenta splňuje požadavky vyvolání přerušení a v oprávněným požadavkům okamžitě 
vyhoví předáním řízení programu změnou Program Counter na adresu 04h. Zmíněná třída 
Intcon dále implementuje následující  

• vyvolání resetu po přetečení WDT, 

• čítač/časovač 0 a nastavení příznaku T0IF, 

• řízení děličky signálu. 
 
Záloha hodnoty Program Counter bezprostředně před změnou adresy na přerušovací 

vektor 0x04h umožní po obsluze návrat z přerušení na zálohovanou adresu. Příznaky slouží 
k programovému rozlišování zdroje přerušení uživatelem, nulovány jsou v obsluze přerušení, 
aby nedocházelo k opakovanému vyvolávání přerušení. K návratu na původní adresu dojde ve 
fázi zpracování instrukce RETIE. Uživatelé obvykle chtějí zálohovat také hodnoty pracovního 
registru W a stavu STATUS registru, neboť pravděpodobně nastane změna jejich hodnot během 
obsluhy přerušení. Zálohuje se instrukcí SWAPF, která přehazuje horní čtyři bity za dolní. 
Nejprve ukládáme obsah pracovního registru W, poté uložíme obsah Status registru.  

Obr. 11 
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 MOVWF W_TEMP ; 
 SWAPF STATUS, W ; 
 MOVWF STATUS_TEMP ; 

 
Následuje přepisování registrů Status a pracovního registru podle instrukcí v části 

obsluhy přerušení. Po návratu z přerušení obnovíme zálohované registry výběrem v opačném 
pořadí. Simulátor uvedenou sekvenci instrukcí bez problému zpracuje.  

    
 SWAPF STATUS_TEMP, W ;  
 MOVWF STATUS ; 
 SWAPF W_TEMP, F ;  
 SWAPF W_TEMP, W ;  

 
Každá změna stavu procesoru iniciuje metodu kontroly požadavků na přerušení. Přehled 

o simulátorem podporovaných druhů přerušení normálního běhu programu viz. tabulka č. 4. 
Simulátor např. kontroluje stav příslušných bitů některých registrů každý hodinový cyklus, 
pokud je nějaká z podmínek splněna a povoleno přerušení je povoleno také globálně bitem GIE, 
a aktivní příznak žádosti o přerušení, simulátor přerušení vyvolá již popsaným způsobem  .  

 

 
Podpora přerušení u PIC 16F84  
 
Zdroj 
přerušení  

Příznak Režim běhu  Akce 

normal předání řízení programu na přerušovací vektor přetečení 
registru TMR0 

T0IF 

sleep nelze probudit obvod ze stavu sleep 

normal předání řízení programu na přerušovací vektor změna hodnoty 
na portu RB0 

INTF 

sleep probuzení z režimu sleep a předání řízení 
programu na přerušovací vektor 

normal předání řízení programu na přerušovací vektor změna hodnoty 
na některé bráně 
RB4 až RB7 

RBIF 

sleep probuzení z režimu sleep a předání řízení 
programu na přerušovací vektor 

normal předání řízení programu na přerušovací vektor dokončen zápis 
do EEPROM 

RBIF 

sleep probuzení z režimu sleep a předání řízení 
programu na přerušovací vektor 

normal reset mikrokontroléru přetečení 
registru WDT 

- 

sleep probuzení ze stavu sleep 

Tab. 4 
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4 Vývoj externích modulů 
V této kapitole se budeme zabývat rozšiřováním možností simulátoru o externí moduly. 

Každý nově vytvořený modul zaregistrujeme v hlavním konfiguračním  souboru „settings.txt“. 
Moduly uvádíme na dvou místech konfiguračního souboru, v části přehledu dostupných modulů 
a v části modulů zaváděných do paměti v průběhu spouštění simulátoru. Systém si udržuje 
přehled o načtených modulech a v případě požadavku zobrazení okna modulu nejprve 
prozkoumá seznam načtených instancí a referencí na ně. Nové načtení modulu proběhne 
v případě, kdy se modul nenachází v seznamu načtených modulů. Moduly si udržují reference 
na reprezentaci stavu mikrokontroléru MachineState. Mohou tak libovolně přistupovat např. 
k registrům paměti dat.  

4.1 Životní cyklus modulu 

Základní vlastnosti periferních komponent definuje abstraktní třída Plugin, rodičovská 
třída všech modulů. Oproti původní verzi [mismn] rozšiřuje vlastnosti vnitřního okna 
javax.swing,JInternalFrame a podporuje zobrazení oken modulů v jediném hlavním okně 
aplikace. Životní cyklus komponenty se skládá z následujících fází 

• načtení modulu, 

• inicializace, konfigurace,  

• vytvoření modelu vstupů a výstupů, 

• přiřazení hlavního okna, 

• zobrazení, 

• skrytí.  
 

Načítání modulů použitím metody Class.forName s  parametrem názvu modulu 
z konfiguračního souboru má na starosti třída PluginLoader. Původní konfigurační soubor jsme 
ponechali. Obsahuje informace o načítaných modulech, názvy a umístění tříd. Přidána je 
možnost plugin zařadit do kategorie 

Podle zjištěného názvu třídy z konfiguračního souboru dynamicky vytvoří instanci 
všech požadovaných modulů. Tímto způsobem můžeme připojit i kompatibilní moduly třetích 
stran distribuovaných v class kódu bez zdrojového kódu Java. Takto načítané moduly pouze 
dodržují požadované rozhraní. Dále jsou moduly rozděleny do definovaných kategorií a vytvoří 
se základ datového modelu pro strom výběru kategorie.  

Informace o požadovaných aktivních pluginech a pozici oken jsou načítány z 
konfiguračního souboru a řazeny do konfiguračních skupin třídou SettingsController. Skupinu 
nastavení reprezentuje SettingsGroup, která obsahuje instance jednotlivých nastavení Setting.  

Během vytváření instance modulu probíhá základní nastavení podle konfiguračních 
souborů.  
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Při samotném zobrazení komponenty v hlavním okně registrujeme komponentu jako 
posluchače vhodných událostí. Uzavřením vnitřního okna komponenty nastává odhlášení 
posluchače událostí.  

Vytvoří se počáteční model mapování vstupů popř. výstupů na vývody mikrokontroléru, 
model můžeme zobrazit v tabulce pouhým vložením do komponenty javax.swing.JTable, 
podporuje rozhraní vizuální editace. Pokud má plugin povolenu konfiguraci, umožňuje zobrazit 
konfigurační okno a konfiguraci podle nabízených možnosti.  

4.2 Simulace PVK PRO 

Schéma zapojení v příloze č. I. a [pvkm]  
vývojovou desku tvoří  

• osm tlačítek, 

• osm LED diod, 

• čtyři zobrazovače v maticovém zapojení. 

 
Schéma zapojení ukazuje i sdílení pinů mikropočítače tlačítky a LED diodami. Způsob 

svícení LED diod představuje optický klam. Trvá jistou dobu, než lidský mozek stihne 
zpracovat zrakovou informaci. Obrazový vjem totiž vychází z pár milisekund zastaralé 
informace o svítící diodě. Během této doby můžeme mnohokrát diodu zhasnout změnit bránu na 
vstupní, zachytit stisknuté tlačítko, změnit bránu na výstupní a znovu diodu rozsvítit.  

4.3 Led diody a tlačítka 

Původní simulátor sice led diody obsahuje, jedná se však buď jen o okna s jedinou 
diodou, nebo čtyřmi diodami a tak se ukázal nepoužitelný k našemu účelu.  Tudíž místo 
původního modulu zaujala zcela nová komponenta, která se liší právě uspořádáním všech 
zapojitelných diod na jediný panel. Komponenta využívá rozhranní PortListener, 
ProcessorListener a ResetListener.  

Vyvolání obslužné metody při události změně hodnoty na sledovaných portech 
v závislosti na hodnotě příslušného registru TRIS změní stav pole LED diod. Rozsvícení diody 
proběhne pouze tehdy, jestliže výstupu odpovídající bity v registrech TRIS a PORT dosáhnou 
hodnot log. 0.  

Podobně jako původní modul LED diod i nová komponenta zobrazuje tlačítka 
v jediném panelu. Kromě tlačítek je modul připraven k rozšíření o přepínače. Událost kliknutí 
na tlačítko, nebo přepínač vyvolá obslužnou metodu pro krátkodobé nastavení nové hodnoty na 
přiřazeném portu. Změna hodnoty na portu vyvolá novou obslužnou událost změny registru 
souvisejícího portu a přenechá zprávu jádru simulátoru, aby o změně informovalo připojené 
komponenty a spustilo jejich obslužné metody.  

Metoda obsluhy události kliknutí na konci vrátí portu jeho původní hodnotu a celý 
proces s informováním poslouchajících komponent se opakuje. Komponenta využívá ke své 
inicializaci rozhranní  ProcessorListener a ResetListener.  



 30 

Známé chyby: 
Ihned po startu simulace tlačítkem "Run" je nezbytně nutné pro správnou funkčnost 

načítání z portu B stisknout tlačítko RB7. Tento rituál se musí provést také při každém resetu 
(výchozí hodnota na portu je 0x7Fh, místo 0xFFh. 

Při resetu se PORTB nastaví na hodnotu 0x7Fh, místo 0xFFh. Tato vlastnost se projeví 
chybným rozpoznáním při použití v příkladech obsaženého způsobu rozlišení tlačítek: 

V okamžiku, kdy se port přepne do vstupního režimu, vzhledem k architektuře aplikace 
zná simulátor pouze inicializační hodnotu registru TRISB 0x7Fh nastavenou na počátku 
simulátorem, nebo programově. Jelikož jsou vstupy a výstupy sdíleny a využívány zároveň, 
dochází k neustálému přepínání mezi vstupním a výstupním režimem. Poslední výstupní 
hodnota na portu zůstává zapamatována v záchytném registru portu. Nebude snadné tento 
problém vyřešit. 

Přepsání inicializační hodnoty PORTB na hodnotu 0xFFh vůbec nepomůže, neboť ji 
stejně programově nastavíme na 0x7Fh. Tlačítka pokud nejsou stisknuta udržují stabilní log. 
hodnotu 1. Přepnutí TRISB do režimu vstupního a následné čtená hodnota z registru PORTB  
v realitě souhlasí s hodnotou na fyzickém portu. Simulátoru se aktuálně nedaří vystihnout 
okamžik, kdy přesně čteme, a po změně TRISB do režimu vstupního a  čtení hodnoty PORTB 
nemusí hodnoty souhlasit s požadovanými hodnotami.  

Jakékoli dosavadní pokusy problém vyřešit učinily simulátor nepoužitelným, neboť 
všechny nápady a provedené změny si vyžádaly jisté změny v jádře a nakonec bylo nutné vrátit 
se k předchozí vyvíjené verzi. Pokud nám nevadí zásah do souboru instrukcí, můžeme se 
zmíněné situaci vyhnout. Přidáme před instrukcemi čtení hodnoty portu krátký zápis na port, a 
do registru portu „nesmyslně“ zapíšeme bezprostředně po přepnutí režimu na vstupní. 
Uvedenou akcí bychom měli předložit simulátoru  simulátoru všechny potřebnou posloupnost 
instrukcí ke správnému fungování bez zmíněných manuálních triků.Uvedeme příklad kódu, část 
kde se chyba projeví  „btfsc STATUS, Z“ , neboť jsme předtím provedli operace přípravy 
registru pro rozlišení stisknutého tlačítka porovnáním příznaku Z touto instrukcí.  
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call read_butt 
comf pb, f 
 
movf pb, w 
sublw 0x01 
btfsc STATUS, Z 
call inc_c ; button 0 - increment 
 
movf pb, w 
sublw 0x02 
btfsc STATUS, Z 
call dec_c ; button 1 - decrement 
 
Při použití řešení s BTFSC resp. BTFSS bez kontroly Z se problém neprojeví. Shrneme, 

že port B u kontroly Z nelze nastavit na log. 1. Pokud se stiskne tl. RB7, dostane hodnotu na 
log. 0 (kde vlivem chyby už 0 je), po puštění se vrátí na log. 1, a ve smyčce se čte správně 
hodnota 0xFFh (pokud není nic stisknuto). 

4.4 Displej 

Opět hraje roli výše popsaný princip zrakové setrvačnosti, kdy mozek nestíhá zpracovat 
rychlé změny pod prahovou hodnotu 10 ms.  

Jednu číslici tvoří samostatná třída Digit, která podle vstupních dat rozsvěcuje segmenty 
číslice. Celý displej reprezentuje sada číslic.  

V okamžiku události změny na portu probíhá aktualizace hodnot na vstupu. Mimo 
rozsvěcování segmentů číslice podle hodnoty na datovém vstupu musíme u maticového displeje 
řešit i vstupy řídící samotné anody. Datový vstup sdílí všechny číslicové moduly. 

Přidáme modulu speciální čítač, odvozený od virtuálního času, který hlídá prahovou 
dobu neaktivní sedmisegmentové číslice. Implementujeme rozhraní ChainedClockListener, 
kvůli inkrementaci tohoto speciálního čítače v každém hodinovém cyklu. Segmenty by měly při 
krokování programu zhasínat a svítit v relativním virtuálním čase, který se blíží realitě při běhu 
v přesném režimu. Simulátor by měl být schopen díky zmíněné vlastnosti program ovládání 
maticového displeje krokovat a kdykoli zastavit.  

Označme  relativní dobu od posledního vybuzení dobou toff. Každých virtuálních 10ms 
probíhá testování, zda doba toff každého segmentu přesáhla prahovou hodnotu. Příslušný 
segment nezhasíná hned, ale po přesahu prahové hodnoty doby toff. Nevýhodou však je 
zpomalení simulátoru v jistých aplikacích obsluhujících maticový displej příliš rychlými 
změnami hodnot portů.  

U modulu BCD displeje je virtuální anoda je zapojena implicitně. Hodnotu na vstupu 
při každé aktualizaci převádí virtuální BCD dekodér a podle mapování vstupů rozsvítí příslušné 
číslice displeje.  
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4.5 Analogově digitální převodník 

Systém 16F877 disponuje 10 bitovým A/D převodníkem s 8 analogovými vstupy 
[pic877]. Převodník na čipu najdeme jen jeden a aktuální vstupy přepínají  bity CHS0 CHS1 a 
CHS2 řídícího registru ADCON0. Převod a samotné přepnutí trvá jistý počet hodinových cyklů 
oscilátoru dělených poměrem voleným bity ADCS1 a ADCS0. Můžeme vybrat i odvození od 
vnitřního RC oscilátoru převodníku, převodník pak bude kvůli vlastnímu oscilátoru fungovat i 
v režimu SLEEP, kdy je hlavní oscilátor zastaven. Výsledná hodnota se ukládá do registrů 
ADRESH a  ADRESL ve formátu podle řídícího bitu ADFM registru ADCON1. Pokud bit 
ADFM nabývá hodnoty log. 1, pak se dolních 8 bitů výsledku uloží do registru ADRESL a 
zbývající dva bity do registru ADRESH a zarovná výsledek doprava. Nastavení bitu ADFM na 
nulu zarovná výslednou hodnotu doleva, kdy mikrokontrolér uloží dolních 8 bitů do registru 
ADRESH a zbytek do ADRESL. Zdroj referenčního napětí externí, či interní vybíráme bity 
PCFG0 až PCFG3. Před spuštěním převodu musíme aktivovat povolovací bity ADIE, registru 
PIE1 a globální přerušení GIE registru INTCON a zároveň nulovat příznak ADIF a převodník 
zapnout bitem ADON řídícího registru ADCON0.  

Pokud jsou splněny uvedené podmínky, nastavením bitu GO/DONE spustíme převod. 
Manuál nedoporučuje spuštění převodu v rámci jediné instrukce zároveň se zapnutím 
převodníku. Neměli bychom oba bity měnit jediným zápisem do registru ADCON0. Po 
dokončení převodu  mikrokontrolér nastaví příznak ADIF registru PIR1 a tím zažádá o 
přerušení. Na adrese přerušovacího vektoru najdeme instrukce rozpoznávající původce 
přerušení a programově nulujeme příznak ADIF, aby již k volání přerušení nedocházelo 
zbytečně a převodník splňoval podmínky k dalšímu převodu.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Šířka výsledku 10 bitů umožňuje rozlišit 1024 hodnot a znamená stejný počet možných 
kroků. Potřebujeme připojit libovolné vnější, či vnitřní referenční napětí o hodnotě 5V. Obvykle 
připojujeme děliče napětí.  

Nyní se dostáváme k samotnému implementovanému principu převodu. Podílem 
hodnoty referenčního napětí  hodnotou 1024 získáme hodnotu odpovídající jedinému kroku. 
Jestliže máme referenční napětí Uref=5V, napětí na analogovém vstupu Uan=2,5V, kolik kroků je 
třeba k dosažení této hodnoty? Oproti reálnému zapojení s cílem analogovou hodnotu zjistit, 
simulátoru zadáváme přímo hodnotu analogového vstupu Uan. Popsanou úvahou jsme dospěli ke 

Obr. 12 
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vzorci ke zjištění výsledných hodnot ADRESH a ADRESL při znalosti hodnoty na analogovém 
vstupu.  

 
 
 
 
 

Převod však ještě nekončí, musíme výslednou hodnotu Ures pomocí bitových operací 
distribuovat do registrů ADRESH a ADRESL podle požadovaného formátu. Jakmile je převod 
hotov, nastavíme příznak ADIF registru PIR1 a tím požádáme o přerušení. Zpracování přerušení 
v kapitole 3. Uživatelské rozhraní modulu obsahuje pole kam zadáváme analogové hodnoty. 
Modul zahrnuje referenci na MachineState a pole analogových hodnot, se kterým 
implementovaný převodník pracuje.   

4.6 Monitory systému 

Modul RegisterWatch monitoruje stav registrů a implementuje rozhraní 
ProcessorListener, Formou tabulky zobrazuje aktuální stav sledovaných registrů. Seznam 
zobrazovaných registrů je možné konfigurovat externím souborem „mywatch.wd“. Tabulka 
umožňuje rychlý výběr sledovaných registrů a editaci jejich hodnot v dekadické, hexadecimální, 
nebo binární soustavě. Pouhou změnou hodnot registrů lze přímo zasahovat do běhu simulace. 
Vhodná posloupnost změny registrů při krokování simulace do jisté míry umožňuje odzkoušet 
některé funkce mikroprocesoru. K výběru registru slouží seznam, který se zobrazí jedním 
kliknutím na buňku názvu registru. Dvojitým klikem na buňku hodnoty tabulky se provede 
editace. Tabulce třídy javax.swing.JTable náleží model datové struktury registrů v paměti a 
speciální rozšířená komponenta definující způsob vykreslení a editaci.  

Komponenta VirtualClock nabízí možnost sledovat uběhlý počet cyklů jako informaci o 
proběhlém relativním virtuálním čase. Pokud mikroprogram krokujeme, časový údaj zobrazuje 
s přesností na mikrosekundy virtuálního času. Komponenta implementuje hlavně rozhraní 
ChainedClockListener a ProcessorListener.  

Samotná původní převzatá komponenta assembleru EditorPanel vykresluje na 
obrazovku názvy dekódovaných instrukcí, obsah paměti programu a zvýrazňuje ukazatel 
aktuální pozice v programu. Aktuální pozice odpovídá hodnotě čítače Program Counter. Názvy 
dekódovaných instrukcí se zjistí podle sdílené struktury, která obsahuje instance dodržujících 
rozhraní typu Instruction. Program Counter ukazuje do struktury přímo na odpovídající 
instrukci. Komponenta využívá vnitřního grafického bufferu a vždy probíhá jen částečné 
překreslení, místo zbytečného vykreslení celé struktury dekódovaných instrukcí.  Implementací 
rozhraní MouseListener dosahujeme další funkčnosti, např. výběr a kopírování textu, kdy je 
pozice každého řádku a znaku ve výběru je spočítána. Původní komponentě jsme odebrali 
jednoduché pole zadání a zjištění hodnoty registru na libovolné adrese a funkčnost nahradili 
modulem RegisterWatch.  
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4.7 Sériový port 

Sériovou komunikaci podrobně popisuje pramen [pic877]. Cílem je využít simulaci 
sériového portu ve cvičeních ARP, např. program v C++  bude data posílat na port COM1 a 
jejich příjem simulátorem proběhne přes COM2. Přestože řešení nakonec není  v simulátoru 
implementováno, následující principy do jisté míry použitelnosti fungují a navádí k dalšímu 
rozšíření simulátoru o velmi zajímavé možnosti..  

První nevyhnutelný krok spočívá ve vymýšlení, či objevování vhodného rozhraní tak, 
aby umožňovalo emulaci komunikace prostřednictvím sériového portu. Nabízí se následující 
možnosti řešení: 

• fyzické propojení dvou portů, 

• virtuální port, 

• síťová služba, 

• kombinace virtuálního portu a síťové služby. 
 
Pokud vezmeme propojovací kabel a fyzicky oba porty propojíme, ušetříme si spoustu 

komplikací, pouze programově přistupujeme na propojené porty.  
Virtuální sériový port se tváří ve správci zařízení jako rozhraní pro sériovou komunikaci 

přes fyzický port COM. Chování navenek odpovídá klasickému sériovému COM portu, jenže 
můžeme k němu přistupovat pouze virtuálně kvůli nepřítomnosti hardwarového rozhraní. Jeden 
virtuální port se identifikuje dvojicí rozhraní COM, mnohé zdroje propojení nazývají Nulový 

modem.  
 

 

Obr. 13 
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Zpravidla se při vytváření virtuálního portu uplatňují znalosti vývoje ovladačů a nejedná 
se zdaleka o banální záležitost. Pohled do zdrojových souborů volně dostupného virtuálního 
portu com0com tomu nasvědčuje. Projekt com0com s podporou Windows [com0]  může 
vyhovovat našim účelům, na obrázku  aplikace (obr. 13) vidíme schématické zapojení nulového 
modemu. V případě komunikace v síti pomocí socketů pro výukové účely by se vytvořila 
alternativní knihovna suplující sériový přenos v používaných programovacích jazycích. 
Obslužné metody by se zapouzdřily a celek nabízel podobné rozhraní jako klasické funkce pro 
sériovou komunikaci. Komunikace prostřednictvím sítě se nemusí omezovat na jediný počítač.  
U vlastního řešení lze očekávat komplikace při synchronizaci komunikace. Na asynchronní mód 
tak nejspíše můžeme zapomenout.  

Server nemusíme vytvářet znovu, existuje hotové volně dostupné řešení pro Windows 
2000, XP využívající právě kombinaci socketů [virt0] a virtuální port tvořící jeden konec 
Nulového modemu. Komunikace probíhá ve formátu podle RFC2217 [rf2217]. Protokol umí 
také nastavovat přenosovou rychlost, neumí však aktivovat přímo piny. Po nainstalování 
spustíme program Hyperterminál, součásti operačního systému Windows a připojíme se 
k běžícímu serveru sériového portu.  

Na straně simulátoru nyní musíme hledat Java knihovnu s rozhraním přístupu 
k sériovým portům. Pravděpodobně narazíme na knihovny javacomn [comn],  rtxt [rtxt] včetně 
spoustu ukázkových příkladů. Komunikace s com0com otestována na ukázkových příkladech 
v systému Windows XP a probíhá uspokojivě. Problém knihovny javacomn nastává ve Windows 
Vista, nejspíš kvůli ukončené podpoře. Knihovna rtxt rozšiřuje javacomn a snaží se ve vývoji 
pokračovat tam, kde javacomn skončila, obsahuje však kritickou chybu, která přímo 
znemožňuje použití s virtuálním portem a stránky projektu vypadají dlouho neaktualizované, a 
tak bychom chybu museli opravit sami.   

 

5 Testování příkladů 
Zbývá si vyzkoušet pohled posluchače kurzu ARP a funkčnost simulátoru otestovat na 

zveřejněných příkladech [poli]. Nejprve stáhneme potřebné nástroje. Editor kódu postačí 
klasický poznámkový blok, nebo lepší poznámkový blok se zvýrazněnou syntaxí psaného kódu. 
Dále stáhneme jakýkoli možný překladač zdrojového kódu do Intel HEX souboru s instrukcemi. 
V našem případě postačí překladač MPASM přímo firmy Microchip. Soubor s instrukcemi 
formátu HEX pak vyzkoušíme v simulátoru. Součástí cvičení ARP je kompilace a příkladů od 
jednodušších ke složitějším. Simulaci řešení následujících příkladů je nutné odzkoušet pro účely 
nasazení ve výuce. První příklady obsahují pouze jednoduché ovládání výstupů rozsvícením 
požadovaných LED diod, ověříme tak minimálně funkčnost přepínání vstupů a výstupu registrů 
TRIS, při vstupní bráně nesmí za žádných myslitelných okolností dioda svítit. V dalších 
příkladech se můžeme seznámit s ošetřením tlačítek a následným rozsvícením odpovídajících 
diod. Tlačítka a led diody sdílí stejné piny a je nutné vstupy a výstupy velmi rychle přepínat, 
což nemusí být zrovna simulátorem jednoduše řešitelný problém. Tvůrci jádra však mysleli i na 
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tuto možnost a pro simulátor díky vybudované architektuře nepředstavuje problém přepínat 
vstupy, reagovat na jejich aktivaci a zdánlivě zároveň aktualizovat výstupy. Simulátor zatím 
nepodporuje vyřazení LED diod pomocí tranzistoru T5 ve schématu v příloze č. I. Trochu 
složitější příklady již obsahují požadavky reakcí na různé druhy přerušení, převodní tabulku 
znaků a některými docela obávané podprogramy pro řízení maticově zapojeného displeje. 
Nejdříve se jedná o pokusy zobrazit jednotlivé znaky, později už aplikace jednoduchých čítačů a 
časovačů s potřebou ošetření všech zmíněných vlastností najednou včetně možnosti zobrazení 
více různých a na sobě nezávislých znaků. Pokud jsou vyřazeny podprogramy ošetření zákmitů 
tlačítek, čítač se inkrementuje o výrazné hodnoty už během krátkého stisknutí tlačítka, během 
krátké doby totiž stačí proběhnout jistý počet cyklů. Během krokování, či zastavení simulace 
maticový displej nebliká a zobrazuje svou hodnotu po definovaný úsek virtuálního času, 
odvozeného z počítadla cyklů jádra mikrokontroléru. Díky tomu by displej neměl zhasínat 
předčasně, nebo naopak svítit příliš dlouho ani případě použití krystalu s vyšší frekvencí a tím 
rychlejší simulaci. Přesnost simulace závisí na zvoleném režimu. Maticový displej je nutné 
mnohokrát překreslovat, a tak dochází ke zpomalení simulátoru a blikání displeje. Komponenta 
segmentu displeje obsahuje pojistku proti zbytečnému překreslování stejné číslice, blikání 
nepůsobí ani příliš krátká doba prahu setrvačnosti. Podle všeho blikání působí mikroprogram 
zhasínáním displeje pokaždé, kdykoli se má číslice změnit. Displej je však třeba zhasínat a tento 
ovládací příkaz nelze ignorovat.  

Aplikace byla v zimním semestru zpřístupněna ke stažení ve slíbeném termínu za 
účelem odzkoušení přímo studenty ARP. Zveřejnění spolu s uživatelskou dokumentací a 
popisem konkrétní chyby na portu B, která však jde snadno obejít. Aplikaci si stáhlo a 
využívalo odhadem sto až stopadesát studentů, ukázkové video bylo staženo dvěstěkrát.    

Simulace probíhaly bez vážnějších problémů a ke sdílené vývojové desce mnozí museli 
pouze kvůli prezentaci výsledného řešení. Studenti díky zveřejněné beta verzi mohli svůj HEX 
soubor vyzkoušet již před cvičením ARP, aniž by museli mimo nezbytného překladače 
instalovat např. celé vývojové prostředí od Microchipu, nebo přímo vlastnit vývojovou desku 
PVK-PRO.      

Připomínky včetně návrhů na zlepšení měli možnost vyjádřit v diskusním fóru. Odezva 
žádná, bez dalších hlášených chyb, připomínek.     

5.1 Ukázkové programy 

Podíváme se na kritické části jednotlivých příkladů [poli] podrobněji. Ošetřeno je 
přepínání vstupů a výstupů a výběr správné registrové banky.   

 
init bsf    STATUS, RP0  ; bank 1 
 movlw  b'00000000'  ; do not set anything 
      movwf  OPTION_REG 
 movlw  b'00000000'  ; port A - all pin output 
 movwf  TRISA 
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 movlw  b'00000000'  ; port B - all pin output 
 movwf  TRISB 
 bcf    STATUS,RP0  ; bank 0 
 
V příkladech se vyskytuje čekací smyčka, instrukce skoku zabírají dva instrukční cykly, 

instrukce DECFSZ jeden instrukční cyklus. Doba prodlevy smyčky v mikrosekundách  by měla 
odpovídat CNT krát dva instrukční cykly. Hodnota CNT bude v dalším volání podprogramu 
dekrementována na hodnotu 255. V případě vnořených čekacích smyček násobíme doby 
jednotlivých smyček.  

 
wait decfsz cnt, f 
  goto wait 
 
Samotný program běží v hlavní smyčce, jedná se zpravidla o hlavní činnost programu 

mikrokontroléru. V tomto případě ve smyčce negujeme hodnotu na portu B, vyčkáme 255. 
násobek dvou instrukčních cyklů a provedeme požadovanou akci.  

 
repeat call read_butt 
        comf butstat, w       ; write button state to PORTB 
        movwf PORTB 
        bcf     PORTA, 4  ; switch on tranzistor for LED's anodes 
        call wait 
        goto repeat 
 
Čtení tlačítek probíhá v následující částí kódu. Požadované tlačítko přečteme, uložíme 

do registru. Mezitím provedeme potřebná nastavení a přepnutí vstupu a výstupu.  
 
read_butt    ; save button state in butstat 
     ; and return in w 
        movlw 0xff 
        movwf PORTB  ; switch off all LEDs 
        movwf PORTA  ; switch off all 5 tranzistors 
 
        bsf     STATUS, RP0             ; bank 1 
        movlw   0xff 
        movwf   TRISB                   ; all bits of PORTB are input 
        bcf     STATUS, RP0           ; bank 0 
        nop                               ; delay to get stable value 
        nop    ; (parasite capacity) 
        nop    ; RECOMENDED  
        nop 
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        movf    PORTB, w 
        movwf   butstat       ; save buttons state 
 
        bsf     STATUS, RP0       ; bank 1 
        clrf    TRISB                   ; all bits of PORTB are output 
        bcf     STATUS, RP0       ; bank 0 
 return 
 
Fáze rozpoznání tlačítka není ještě u konce. Zbývá otestovat, které tlačítko bylo 

stisknuto. Zákmity tlačítka nejsou ošetřeny, maximálně se program pokouší vyčkat několik 
instrukčních cyklů na stabilizaci hodnot na portu. Trvalý stisk tlačítka bude mít za následek 
trvalou aktivaci . 

Přivedení hodnoty reprezentující požadovanou číslici  na displeji má za úkol následující 
podprogram.  

 
segment 
 andlw   0x0f  ; 
 addwf   PCL, f            ; digit selection 
        retlw   b'11000000'     ; 0 is displayed 
             retlw   b'11111001'     ; 1 is displayed 
         retlw   b'10100100'     ; 2 is displayed 
             ... 
 retlw   b'10001110'     ; F is displayed 
             return¨ 
 
Prozatím vybíráme pouze jedinou číslici přičtením hodnoty PC k hodnotě pracovního 

registru W. Nová hodnota PC ukazuje na instrukci RETLW, která ukládá konstantu do W a vrací 
se z podprogramu. Hodnotu W pak zobrazujeme na portu B. Za účelem zobrazení víceciferné 
hodnoty na maticově řízeném displeji musíme anody displeje přepínat v rytmu pod mezní práh 
zrakové setrvačnosti. Na displeji můžeme zobrazit hodnotu 0000 až 9999.  

V ukázkových příkladech čítače se pracuje s každou číslicí reprezentovanou registrem 
zvlášť. Hodnotu displeje mohou určovat dva registry, které je nutné převést podprogramem na 
BCD tvar tak, aby mohla být každá číslice zobrazena ve správném pořadí a v dekadické číselné 
soustavě. Dále se v příkladech nachází obsluha přerušení. V obsluze ukládáme registry W a 
STATUS a každou sekundu inkrementujeme čítač zobrazované hodnoty.  

 
interrupt movwf oldw   ; save environment - W and STATUS 
        swapf STATUS,w 
        movwf olds 
        bcf     INTCON, T0IF 
        decfsz  presc, f                ; decremented 50 times per sec 
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        goto    __iret 
        movlw   int_freq 
        movwf   presc 
        incf    counter, f              ; increment every second 
__iret 
        swapf olds, w                 ; restore environment 
        movwf STATUS 
        swapf oldw, f 
        swapf oldw, w 
 retfie 
 
Příznak přerušení T0IF nulujeme programově, aby nedocházelo ke zbytečným voláním 

obsluhy neustále dokola.  
Otestovaní všech registrů mikrokontroléru na všechny možné kombinace není možné a 

zdaleka není vyloučeno, že změna jediného bitu kteréhokoli kontrolního registru v jisté 
posloupnosti  instrukcí může mít za následek nesprávný výsledek simulace. Některé úpravy 
jádra představují potenciální riziko vzniku dalších problémů ze zdánlivě nesouvisejících příčin. 
Čas strávený kontrolou funkčnosti a laděním výrazně převyšuje samotnou dobu přizpůsobování 
a  úprav.  
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Závěr 
Vybral jsem simulátor vhodný k rozšíření a ten upravil, aby se výsledek blížil potřebám 

studentů a usnadnil jim vývoj zápočtových projektů odevzdávaných na cvičení Architektur 
počítačů. Vytvořil jsem stránky podpory s možností diskuze problémů simulace a návrhů na 
zlepšení. Zjednodušil jsem uživatelské rozhraní a přidal zcela nové komponenty pro simulaci 
vývojové desky PVK-PRO. Výsledek otestoval v nejen ostrém provozu na cvičeních zimního 
semestru. Docela slibný výsledek kazí popsaný problém s portem B v některých typech aplikací.   

Přes jisté úsilí problém s portem B vyřešit, veškeré pokusy řešení tohoto problému vždy 
negativním způsobem příliš zasahovaly do jádra simulátoru a tím i průběhu simulace. Problém 
lze však eliminovat úpravami programu mikrokontroléru tak, aby k němu nedocházelo a 
uživatelským trikem. Uživatelům to nečinilo výraznější problém a měli práci značně 
usnadněnou. Stránky projektu Misim DE jsou neaktualizovány od r. 2007, fórum vývojářů 
nedostupné a na emaily firmě Feersum ohledně uvolnění nové verze zdrojového kódu nikdo 
nereagoval.  

Nad rámec zadání jsem věnoval pozornost rozšiřování některých interních periferíí 
mikrokontroléru PIC 16F877 a učinil první kroky k vyzkoušení konceptu virtuálního sériového 
portu, který by mohl být jistě velmi zajímavým rozšířením mezi simulátory v takové míře 
podpory sériového portu dosud nevídaným. Vyzkoušel jsem možnosti virtuálních sériových 
portů, ovšem bez samotné implementace v simulátoru.  Téma implementace komunikace 
s virtuálním portem poskytuje námět na další rozšiřování této práce.  

K pochopení funkce bylo nutné naučit se podrobnosti ohledně  PIC 16F84 a PIC  

16F877, dále prostudovat zdrojový kód, dokumentaci a navázat v dalším rozšiřování. Měl jsem 
trochu tendenci rozšiřovat způsobem kvantity na úkor kvality a kód obsahuje např. základy 
modulů logického analyzátoru se záznamem průběhu a jiné moduly nad rámec práce, které jsem 
nestihl v době uzavírky práce dokončit, zvlášť, když se stávaly s přibývající funkčností stále 
složitější.  
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