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Abstrakt
Tato práce se zabývá návrhem a realizací modulů pro vývojový AVR-KIT, společně s
jeho naprogramováním. Moduly jsou určené k výukovým účelům pro studenty. AVR-KIT
je osazen 8-bitovým mikroprocesorem ATMega32. Navrhují se dva moduly. První modul
obsahuje digitální teploměr a 8-bitový expandér, které komunikují s mikroprocesorem
pomocí sběrnice I2C. Druhý modul obsahuje 2 řádkový znakový LCD displej, u kterého
se řídí podsvícení a kontrast, datová sběrnice je volitelná 4 nebo 8-bitová. V práci je
postup při návrhu PCB, ve kterém se řešily komplikace. Programuje se v jazyce C, který
je kompilován pomocí kompilátoru AVR-GCC. Pro snadné programování jsou vytvořené
knihovny, které obsahují funkce k ovládání modulů. Funkčnost je ověřena v testovacích
ukázkách.

Klíčová slova: AVR, AVR-KIT, ATmega32, Atmel, I2C, PWM, LCD, AVR-GCC, digi-
tální teploměr, 8-bitový expandér, termostat

Abstract
This thesis pursues design and realization of modules for AVR-KIT development kit and
programming of this kit. Modules are meant for educational purposes for students. AVR-
KIT development kit uses 8 bit processor ATMega32. Two modules were designed. First
module consists of digital thermometer and 8 bit expander, which communicates with
microprocessor via I2C bus. Second module contains 2 row character LCD display with
backlight and contrast adjustment and with selectable 4 bit or 8 bit data bus. Procedure
of design of PCB where complications were faced is part of this thesis. A programming
language C was used for programming and AVR-GCC was used for compilation of the
program. A libraries that contains functions for controlling modules were made for easy
programming. Functionality was confirmed on test examples.

Keywords: AVR, AVR-KIT, ATmega32, Atmel, I2C, PWM, LCD, AVR-GCC, digital
thermometer, 8-bit expander, thermostat



Seznam použitých zkratek a symbolů

A/D – Analog/digital - analog na digitál
ALU – arithmetic logic unit - aritmeticko-logická jednotka
ANSI – American National Standards Institute - Americký národní

standardizační institut
CCFL – cold cathode fluorescent lamp - svítící trubice se studenou ka-

todou
CMOS – Complementary Metal–Oxide–Semiconductor - doplňující se

kov-oxid-polovodič
EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - elek-

tricky mazatelnou semipermanentní paměť typu ROM-RAM
EL – Edge LED - LED podsvícení umístěné na okraji
I/O – input/output - vstup/výstup
I2C – Inter-Integrated Circuit - vnitřní integrovaný obvod (dvouvo-

dičová sběrnice)
JTAG – Joint Test Action Group - slouží k testování plošných spojů a

interní funkce obvodů
LCD – liquid crystal display - displej z tekutých krystalů
LED – Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo
MIPS – Million Instruction Per Second - milion instrukcí za sekundu
PCB – Printed Circuit Board - deska plošných spojů
PC – personal computer - osobní počítač
PULL-DOWN – slouží k udržení logické hodnot 0
PULL-UP – slouží k udržení logické hodnot 1
PWM – Pulse Width Modulation - pulzní šířková modulace
RC – resistor capacitor - rezistor kondenzátor
RGB – red-green-blue - červená-zelená-modrá
RTC – Real-time clock - hodiny reálného času
SPI – Serial Peripheral Interface - sériové periferní rozhraní
SRAM – Static Random Access Memory - statická paměť s náhodným

přístupem
TWI – Two-wire Serial Interface - dvouvodičové sériové rozhraní
USART – Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and Transmit-

ter - Synchronní/asynchronní sériové rozhraní
USB – Universal Serial Bus - univerzální sériová sběrnice



1

Obsah
1 Úvod 3

2 Vývojová deska AVR-KIT 4
2.1 Vývojové prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Programování v AVR studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Kompilátor avr-gcc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Práce s AVR libc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Programování AVR-KITu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Mikroprocesor ATMEGA32-16PU 10
3.1 I/O porty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Rozhraní I2C(TWI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Pulzní šířková modulace PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Modul I2C 21
4.1 Sběrnice I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2 Výběr součástek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3 Návrh PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.4 Práce s I2C modulem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.5 Testovací příklad pro I2C modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5 Modul s LCD displejem 33
5.1 Komunikace s BC1602AYPLEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2 Instrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3 Inicializace LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.4 Vytvoření vlastního znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.5 Regulace podsvícení LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.6 Regulace kontrastu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.7 Návrh PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.8 Práce s LCD modulem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.9 Testovací příklad LCD modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6 Závěr 45

7 Reference 46

Přílohy 46

A Zdrojový kod programu pro práci s I2C modulem 47

B Zdrojový kod programu pro práci s LCD modulem 52

C Seznam součástek I2C modulu 58



2

D Seznam součástek LCD modulu 59



3

1 Úvod
S mikroprocesory se v současnosti setkáváme téměř na každém kroku. Doprovází nás v
nejrůznějších oblastech jako jsou například multimédia, komunikace, průmysl ... Pokud se
rozhlédneme doma, narazíme na ně např. u satelitního přijímače, set-top boxu, dvd pře-
hrávače, mikrovlnné trouby, telefonu. Na mikroprocesory jsou kladeny stále více rostoucí
požadavky z hlediska výkonnosti a použitelnosti, ale i na vývoj softwaru, kterým jsou
naprogramovány.

V současnosti se nejvíce používají 8 a 16-ti bitové typy. Velkou roli hraje finanční
stránka ve srovnání s výkonem, kdy 8 bitové mikroprocesory pro navrhovanou aplikaci
plnohodnotně splňují podmínky.32 bitové typy jsou výkonné a používají se hlavně tam,
kde je na jejich výkon kladen vysoký důraz, např. práce s obrazem nebo zpracování dat. V
poslední době se výrazně změnil způsob programování a vývoj aplikací. Zkrátila se doba
vývoje softwaru, při zachování kvality. Mohou za to výkonná vývojová prostředí a vyšší
programovací jazyky, které vývojářům usnadní a zkrátí dobu vývoje.

Hlavní úkolem této diplomové práce je vytvoření učební pomůcky pro práci s mikro-
procesorem ATMEGA32-16PU od firmy Atmel. Je vytvořena vývojová deska AVR-KIT,
která obsahuje tento mikroprocesor, čtyři I/O poty jsou přivedeny k paticím, které nám
umožňují snadné připojení modulů. Na přídavných modulech se demonstruje komunikace
s periferiemi a práce s nimi.

Úkolem je návrh dvou přídavných modulů. První má obsahovat digitální teploměr a
8-bitový expandér komunikující přes sběrnici I2C. Druhý modul bude obsahovat LCD tex-
tový dvouřádkový LCD displej a bude připojen k mikroprocesoru. Velký důraz je kladen
při volbě vhodných součástek za přijatelnou cenu a hlavně na jednoduchosti, aby studenti
v krátké době pochopili podstatu problému a nemuseli ztrácet čas ke studování rozsáhlé
dokumentace. K modulům jsou připravené ukázky, které budou studenti řešit během vý-
uky.
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2 Vývojová deska AVR-KIT
Vývojová deska AVR-KIT slouží k výuce s mikroprocesorem AVR ATmega32-16PU od
firmy Atmel. Deska má rozměr 10x11 cm. Mikroprocesor AVR má k portům A, B, C a D
přivedeny dvě ZIF patice pro snadné připojení přídavných modulů, každá patice obsahuje
28 pinů. Zároveň jsou k portu D připojeny čtyři tlačítka a dvě LED diody. Poslední tlačítko
slouží pro reset AVR-KITu. Zbývající součástky na desce slouží ke komunikaci s PC a
programování ATmega32 pomocí sériové linky připojené do USB portu, ze kterého je
deska napájena, není potřeba externího napájení. Vývojová deska je velmi jednoduchá a
levná pro výrobu, především díky minimálnímu množstvím součástek. Nejdražší na desce je
samotný mikroprocesor a ZIF patice. ZIF patice lze nahradit dutinkovou lištou, ale kolíky
na modulu se budou mechanicky namáhat a postupem času by mohlo dojít k poškození
modulu a AVR-KITu. Lepším řešením je použít ZIF patici, na úkor její ceny.

K desce byli již vyrobené dva moduly, první je pro práci s LED diody, který obsahuje
8 červených LED diod a 2 RGB LED diody. Druhý modul je tvořen segmentovým LED
displejem, který se skládá z 8 segmentů.

Obrázek 1: AVR KIT
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Obrázek 2: Schéma zapojení AVR-KITu [11, str. 5]

Pro tvorbu schémat v programu Eagle, byly vytvořeny patice pro přídavné moduly.
Patice jsou osově symetrické, jedna patice je pro modul AD a druhá pro modul BC.
Například vložíme modul AD, vznikne nám patice pro modul A, otočením kolem osy by
vznikla patice pro modul D. K modulům jsou vytvořeny klony, u kterých je možné piny
umazávat. Zlepšila se tím přehlednost, piny lze umístit na jakékoliv místo schématu.

(a) Modul AD (b) Modul AD pin

Obrázek 3: Moduly AD pro program Eagle
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2.1 Vývojové prostředí
Program se vyvíjí v programovacím jazyce C. Jazyk C má obrovskou výhodu, snadněji
se vyvíjí programy, než v komplikovaném a často nepřehledném assembleru. Firma Atmel
nabízí na svých webových stránkách pro vývoj software AVR Studio, které je určeno pro
operační systém Windows, a poskytují ho zdarma. AVR Studio je založeno na známém MS
Visual Studiu. Jedná se o pohodlný nástroj pro práci s mikroprocesory AVR, od kterého
můžeme očekávat všechny vlastnosti podobných vývojových prostředí. Překladač je volně
šířitelný avr-gcc určený pro mikroprocesory AVR, obsahuje volně šířitelnou knihovnu AVR
libc, která má v sobě všechny programátorské konstrukce, které známe v jazyce C. Tento
překladač je dostupný i pro operační systém založený na platformě UNIX. Poslední verzí
AVR Studia je verze 6, programy byly vyvíjeny v předchozí verzi AVR Studio 5.

2.2 Programování v AVR studiu
Po spuštění AVR Studia si vytvoříme nový projekt(AVRGCC C Executable Project), v
dalším okně vybereme mikroprocesor ATMEGA32. Vytvoří se nový projekt, do projektu
je nutné přidat knihovnu avrkit.h, tuto knihovnu nalezneme v archivu určený pro výuku v
souboru avrkit.zip. Knihovna obsahuje dvě funkce pro zastavení běhu programu na určitý
čas a funkci pro inicializaci AVR-KITu. Volání inicializace je nutné pokaždé na začátku
programu, provede se tím inicializace zařízení a přesměrování textových výpisů na sériový
port(pomocí sběrnice USB), výpisy bude možné zobrazit v terminálu počítače. Vytvořený
program se kompiluje vybráním v hlavní nabídce Build → Build Solution. Pokud při
překladu nedošlo k chybě, výsledný HEX soubor nalezneme ve složce Debug. Tento soubor
obsahuje strojové instrukce programu určený pro programování mikroprocesoru.

2.3 Kompilátor avr-gcc
Kompilátor avr-gcc umožňuje překládat kód z jazyka C, vytváří binární soubor, kterým
můžeme naprogramovat mikroprocesor AVR. Než se vytvoří binární soubor, ve vývojovém
prostředí stisknutí tlačítka ”Build”následuje celá řada kroků.

Na počátku stojí kompilátor, v tomto případě gcc, který vytvoří assembly. Kompilátor
zná pouze standardní C, neví nic o jménech registrů, o efektivním způsobu jak praco-
vat s desetinou čárkou na AVR a podobných problémech. U obyčejného kompilátoru C
bysme museli odkazovat na adresy registrů a jejich jména, musel by se napsat navíc spou-
štěcí kód. Knihovna avr-libc obsahuje všechny hlavičkové soubory, které obsahují adresy
portů, jména registrů, práce s pohyblivou řádovou čárkou, AVR-specifické makra a AVR
start-up kód. Jakmile budete mít jednotlivé sestavy souborů, převedou se do objektových
souborů. Objektové soubory jsou na úrovni kódu, které by mohly samostatně běžet na
AVR, jediná věc je, že nejsou jako jediný soubor programu a neobsahují start-up kód.
Linker (avr-ld) má za úkol, všechny tyto soubory a křížové odkazy na názvy funkcí mezi
soubory, vytvořit jeden jediný soubor. Obvykle je tento výsledek v ELF formátu, objekt
kopie (s avr-objcopy) se provádí ke generování souboru ve formátu HEX. Po úspěšném
sestavení můžeme výsledný soubor .hex nahrát do AVR, nebo můžeme provést simulaci
mikroprocesoru. [13]
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Obrázek 4: Kompilace

2.4 Práce s AVR libc
AVR libc je volně šířitelný softwarový projekt, jehož cílem je poskytovat vysoce kvalitní
knihovnu C pro použití s GCC určené mikroprocesorům AVR. AVR Libc obsahuje podm-
nožinu standardní knihovny jazyka C pro mikroprocesory Atmel AVR 8-bit RISC. Kromě
toho, knihovna poskytuje základní spouštěcí kód, který je zapotřebí u většiny aplikací.
Je podporovaná plná řada AVR mikroprocesorů, přesné typy jsou uvedeny na stránkách
vývojářů.

K programování jsou podporované tyto základní datové typy:

• char - 1 bajt - celá čísla s rozsahem hodnot jednoho bajtu,

• int - 2 nebo 4 bajty - 2 bajty u 8/16 bitových mikroprocesorů a 4 bajty u 32 bitových
mikroprocesorů,

• float - 4 bajty - čísla s pohyblivou řádovou čárkou s jednoduchou přesností,

• double - 8 bajtů - čísla s pohyblivou řádovou čárkou s dvojnásobnou přesností, u
některých mikroprocesorů nemusí být podporován.

Při programování je obecně známé, že by se měl použít vhodný datový typ s co nejmenší
velikosti paměťového prostoru. Použitím short, long, signed a unsigned můžeme ovlivnit
jejich rozsah vhodný pro aplikaci. Jejich rozsahy jsou v tab. 1. [14, 11, 2]
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Definice datového typu Identické zadání Rozsah hodnot Počet bajtů
char signed char -128 až 127 1

unsigned char ———- 0 až 255 1
int signed / signed int -32 768 až 32 767 2

short int short / signed short nebo −215 až 215 − 1
unsigned int unsigned 0 až 65 535 2

unsigned short int usigned short neboli 0 až 216 − 1
long int long / signed long / -2 147 483 648 až 4

signed long int 2 147 483 647
neboli
−231 až 231 − 1

unsigned long int unsigned long 0 až 4 294 967 295 4
neboli 0 až 232 − 1

float ———- -3,4E-38 až 3,4E38 4
long double double -1,7E-308 až 1,7E308 8

Tabulka 1: Rozsah datových typů [2, 11]

Zápis číselné hodnoty je možný v binárním, dekadickém, oktalovém a nebo hexadeci-
málním formátu. Pro přehled zápisu jsou některé hodnoty znázorněny v tab. 2.

dekadický 0 1 8 15 31 63 128
binární 0b0 0b1 0b1000 0b1111 0b11111 0b111111 0b10000000
oktalový 00 01 010 017 037 077 0200
hexadecimální 0x0 0x1 0x8 0xF 0x1F 0x3F 0x80

Tabulka 2: Číselný zápis hodnoty

Operátory:

• aritmetické a přiřazovací operátory: =, *, /, %, +, -, ++, –

• porovnávací a logické operátory: ==, !=, <=, =>, <, >, !, &&, ||

• bitové operátory: &, <<, >>, ∧, ˜

Řízení programu se provádí pomocí standardních cyklů: if, else, while, switch, case, for.
Pro nepodmíněné větvení programu slouží break, continue a goto.

Součástí balíčku AVR libc jsou knihovny obdobné ANSI-C, podobně jako u jazyka
C. Mezi nejvíce používané knihovny v této práci patří stdio.h, string.h. Knihovna stdio.h
obsahuje funkce pro práci se vstupem a výstupem. Tato knihovna je velice rozsáhlá a
společně s inicializací knihovny avrkit.h je výstup přesměrován na sériový port, ten je
modulován přes USB rozhranní. Výstupy jsou zobrazeny v terminálu. V knihovně avrkit.h
jsou, kromě funkce inicializace, další dvě funkce pozastavení programu na přesně stanovený
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čas. Knihovna string.h se používá pro práci s řetězci, některé funkce jsou využívány při
práci s LCD modulem.

Mezi další využívané knihovny, které nepatří do skupiny ANSI-C jsou avr/io.h a uti-
l/delay.h. Knihovna io.h je velice důležitá, obsahuje odpovídající I/O definice pro všechny
zařízení, které se určují při kompilaci přepínače -mmcu. V AVR Studiu se nastaví při
vytváření projektu. Tento hlavičkový soubor umožňuje používat všechny registry mikro-
procesoru jako proměnné. Delay.h knihovna slouží pro pozastavení programu na určitý
čas, je použita u LCD modulu u funkce delay us.

Balíček AVR libc obsahuje celou řadu knihoven k usnadnění práce. Podrobný seznam
a popis se nachází na webové stránce vývojářů http://www.nongnu.org/avr-libc/user-
manual/.

2.5 Programování AVR-KITu
K programování AVR-KITu je vytvořen program avrkit.exe vedoucím této práce a je do-
stupný studentům na cvičení. Ovládání je velmi jednoduché, pomocí vstupních parametrů
lze změnit nebo vyhledat sériový port, na který je AVR-KIT připojený k počítači, načíst
obsah FLASH paměti a nejdůležitější je funkce zápis HEX souboru, který obsahuje stro-
jové instrukce programu pro mikroprocesor. Výpis všech volitelných parametrů se vypíše
zadáním parametru -h. Nahrání HEX souboru se provádí v několika krocích. Před samot-
ným programováním je nutno přepmout AVR-KIT do programování. Do tohoto stavu se
převede přidržením tlačítka PIND4 a stisknutím tlačítka RESET. Při správném přepnutí
AVR-KITu do stavu programování se rozsvítí LED dioda PIND2. Mikroprocesor od tohoto
okamžiku očekává data z počítače, aktivuje se tzv. BOOTLoader, přijatá data se uloží do
programové paměti FLASH. Jakmile je programování dokončeno, je nutné u AVR-KITu
provést RESET, provede se stisknutím tlačítka RESET. Po naběhnutí mikroprocesoru se
začne vykonávat nově nahraný program z FLASH paměti, pokud jsme parametrem -n
nezakázali terminál, budou se výpisy posílat přímo do něj pomocí sériové linky.
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3 Mikroprocesor ATMEGA32-16PU
ATmega32 je 8 bitový mikroprocesor založený na RISC architektuře. Navazuje na své
předchůdce rodiny ATmega8 a ATmega16. Dokáže provést výkonné instrukce v jednom
taktu, tím jeho výkon dosahuje 1 MIPS/MHz, při své frekvenci 16MHz je 12x rychlejší než
standardní x51, při stejné taktovací frekvenci. Vyznačuje se nízkou spotřebou energie díky
CMOS technologii, která je optimalizovaná ve srovnání s rychlostí zpracování. Spotřeba
je při frekvenci 1MHz, napětí 3V a teploty 25°C v aktivním režimu 1,1mA, v Idle modu
0,35mA a v režimu Power-down < 1µA. Napájecí napětí je 4,5-5,5V. Frekvence je dána
vnitřním kalibrovaným RC oscilátorem. Jádro má v sobě bohatou instrukční sadu 131 vý-
konných instrukcí s 32 8-bitovými registry pro obecné použití. Všechny tyto registry jsou
přímo připojeny k aritmeticko-logické jednotce(ALU), do ALU mohou přistupovat sou-
časně dva nezávislé registry během jednoho cyklu. Na čipu je 32kB programová FLASH
paměť programovatelná přímo v aplikaci s možností uzamknutí, umožňuje 10 000 zápiso-
vých a mazacích cyklů, 1kB EEPROM paměť se 100 000 zápisových a mazacích cyklů a
2kB interní SRAM paměť. Data lze uchovat po dobu 20 let při teplotě 80°C a při teplotě
25°C se data uchovají 100 let. [8]

Dále obsahuje:

• 32 programovatelných I/O portů,

• IEEE1149.1(JTAG), které je možno použít pro programování a ladění,

• 3 flexibilní časovače/čítače s režimem vnitřního a vnějšího přerušení,

• 2 programovatelné USART komunikační rozhranní,

• 8-bitové orientované seriové rozhraní(TWI),

• 8 kanálový 10-bitový A/D převodník s volitelným programově nastavitelným vstup-
ním ziskem,

• programovatelný Watch-dog časovač s interním oscilátorem,

• SPI seriové rozhraní,

• 6 softwarově volitelných režimů úspory energie: Idle, ADC Noise Reduction, Power-
save, Power-down, Standby a Extended Standby,

• 2 8-bitové a jeden 16-bitový čitač s vlastní předděličkou,

• 8-bitové PWM kanály,

• 4 PWM kanály s programovatelným rozlišením 2-16 bitů,

• čitač reálného času RTC s odděleným oscilátorem.
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Moduly v této práci používají jen některé rozhraní mikroprocesoru, a proto bych je v
dalších podkapitolách více přiblížil. Více o dalších rozhranní lze dohledat v dokumentaci
přímo od výrobce [8]. V tomto případě je vybrán obvod s pouzdrem 40 pin PDIP. Výrábí
se v pouzdrech 44-lead TQFP, a 44-pad QFN/MLF.

Obrázek 5: Pouzdro 40 pin PDIP [8, str. 2]

3.1 I/O porty
Mikroprocesor obsahuje 4 obousměrné 8-bitové brány(PORTA, PORTB, PORTC a PORTD),
port je skupina vývodů(pinů) a je brán jako celek. Mikroprocesor celkem tvoří 32 progra-
movatelných I/O pinů. U vývodů lze konfigurovat pull-up rezistory. Každá brána je ma-
povaná na tři adresy(vstupní vývody, výstupní registr a směrový registr). Adresa vstup-
ních pinů(PINx) není registrem, umožní přístup k fyzické hodnotě konkrétního portu. Na
adrese I/O vývodů jsou přístupné skutečné hodnoty úrovně na konkrétních vývodech in-
tegrovaného obvodu. Na adresu výstupního registru(PORTx) lze zapisovat výstupní data,
odpovídající hodnotě vyrovnávacího registru portu. Všechny budící bufery mají symetrické
charakteristiky. Budič je tak silný, že je možné připojit přímo LED diody. Data zapsaná do
směrového registru(DDRx - Data Direction Registr) definují funkci příslušného vývodu,
nebo-li směr toku dat. Pro lepší přehlednost je funkce daného vývodu uvedena v tab. 3.
Všechny bity v režimu výstupu mohou být v log. 0 zatíženy proudem až 20mA. Přístup na
I/O porty je nezbytné pro jakoukoliv práci s mikroprocesorem. Mikroprocesor umožňuje
dva přístupy. Bitový přístup, ten využívá dvou registrů a bajtový přístup. Jednotlivé bity
bran mají předurčenou alternativní funkci, kterou můžeme konfiguračně využít. Po resetu
jsou registry DDRx a PORTx vynulovány, to znamená, že jsou všechny vývody portů ve
stavu vysoké impedance, rezistory pull-up jsou odpojeny. U nevyužitých vývodů se dopo-
ručuje definovat logickou úroveň. Nejjednodušší je použit vnitřní pull-up, při resetu dojde
k jeho odpojení, nebo požít vnější pull-up, případně pull-down rezistor. [8, 3]
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Obrázek 6: Vnitřní zapojení pinu [6, str. 115]

DDxn PORTxn I/O Funkce vývodu
0 0 vstup vysoká impedance
0 1 vstup připojen pull-up rezistor, vstup může být zdrojem proudu
1 0 výstup výstup v log. 0, otevřený kolektor
1 1 výstup výstup v log. 1, otevřený kolektor

Tabulka 3: Funkce vývodu

3.2 Rozhraní I2C(TWI)
Sériové rozhraní TWI(Two-wire Serial Interface) je známější pod označením I2C. Podrobný
popis této sběrnice je popsán v kapitole 4.1. I2C modul se skládá z několika jednotek, blo-
kové schéma I2C modulu je na obr. 7.
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Obrázek 7: Blokové schéma I2C modulu [8, str. 175]

Registr TWBR

Obrázek 8: Registr TWBR [8, str. 177]

Registr přenosové rychlosti, volí se dělící poměr přenosové rychlosti generátoru.

Registr TWCR

Obrázek 9: Registr TWCR [8, str. 177]

Řídící registr se používá k řízení činnosti na TWI. V režimu master zahajuje vysláním
START stavu, generuje potvrzení, generuje STOP stav a řídí zastavení sběrnicových ope-
rací, když jsou data pro zápis na sběrnici zapisovaná do TWDR. Indikuje kolizi dat při
zápisu do TWDR v okamžiku, kdy není dostupný.
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• TWINT - příznak přerušení TWI

• TWEA - povolení potvrzení na TWI

• TWSTA - START stav

• TWSTO - STOP stav

• TWWC - příznak kolize zápisu do TWDR

• TWEN - povolení funkce TWI

• TWIE - povolení přerušení TWI

Registr TWSR

Obrázek 10: Registr TWSR [8, str. 178]

Stavový registr, TWS bity určují aktuální stav na sběrnici, TWPS určuje předděličku
přenosové rychlosti.

Registr TWDR

Obrázek 11: Registr TWDR [8, str. 179]

Datový registr, ve vysílacím režimu obsahuje následující bajt pro odeslání a v přijíma-
jícím režimu obsahuje poslední přijatý bajt.

Registr TWAR

Obrázek 12: Registr TWAR [8, str. 179]

Adresový registr, obsahuje 7-bitovou adresu slave obvodu, na kterou bude odpovídat
v režimu slave. TWGCE bit povoluje rozlišovat broadcast oslovení slave obvodu.
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Vývody SCL a SDA
Na vývody SCL a SDA se připojují I2C obvody k mikroprocesoru. Výstupní budiče

obsahují omezovač rychlosti přeběhu. Vstupy jsou ošetřeny potlačením šumu, odstraní se
zákmit kratší než 50ns. SCL a SDA jsou přiřazeny k pinům PC0 a PC1.

Jednotka rozhranní sběrnice
Jednotka rozhraní sběrnice se skládá z datového a adresového posuvného registru(TWDR),

START/STOP řadiče a arbitrážního detektoru. TWDR je 8-bitový datový registr, je k
němu připojen bit (N)ACK. Tento bit není přímo přístupný. Při příjmu se může jeho
hodnota nastavit pomocí registru TWCR. Při vysílání je jeho hodnota uložena v registru
TWSR. V registru TWDR jsou uložena data celou dobu, kdy je v registru TWCR nasta-
ven bit TWINT na log. 1. Start/stop řadič odpovídá za generování a detekování START a
STOP stavu. Je schopen tyto stavy detekovat i v případě, že je mikroprocesor v úsporném
režimu. Můžeme tímto mikroprocesor probudit z režimu spánku.[8, 6]

Generátor přenosové rychlosti
Generátorem přenosové rychlosti se řídí perioda SCL v režimu master. Perioda SCL se

nastavuje registrem TWBR a bity předděličky registru TWSR. Frekvence hodin SCL se
vypočítá podle vzorečku, hodnota TWBR se doporučuje minimálně 10, TWPS je hodnota
nastavená předděličkou.

fSCL = fclk IO

16+2·T W BR+4T W P S

Při slave operací nemusí být tento registr nastaven, ale hodinový kmitočet mikropro-
cesoru musí být alespoň 16x vyšší než kmitočet linky SCL.[8, 6]

Jednotka porovnání adresy
Jednotka porovnání adresy má za úkol testovat, zda přijatá 7-bitová adresa se shoduje

s adresou uloženou v registru TWAR, pokud je bit TWGCE nastaven, je přijatá adresa
platná. Po shodě adres je informovaná řídící jednotka. I2C potvrdí danou adresu podle
nastavení registru TWCR.[8, 6]

Řídící jednotka
Řídící jednotka sleduje I2C sběrnici a generuje odezvy odpovídající nastavené v re-

gistru TWCR. Příznak TWINT je nastaven při požadavku od aplikace a stavový kód je
aktualizován v následujícím cyklu. Informace v registru TWSR je platná pouze při pří-
znaku TWINT. Po dobu nastavení příznaku TWINT je SCL držena v log. 0. Po ukončení
úkonu je možný další přenos I2C. Příznak TWINT se nastavuje v případech:

• po přenosu START stavu,

• po přenosu adresy slave obvodu,

• po přenosu adresového bajtu,

• po ztrátě arbitráže,

• po naadresování vlastní slave adresou nebo přes broadcast,
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• po STOP stavu, který byl přijat, pokud byla I2C stále naadresovaná jako slave,

• po nelegálnímu START/STOP stavu důvodem chyby sběrnice.

TWI rozhraní je principiálně založeno na přerušení. Přerušení se vykonává po každé
události na sběrnici. Je umožněno provádět další operace v průběhu přenosu dat. Příznak
TWINT je nastaven po skončení libovolné operace na I2C rozhraní. Obsah registru TWSR
indikuje aktuální stav sběrnice. Obsluha I2C rozhraní je zobrazena na obr. 13, v tomto
příkladu je znázorněno, kdy master odesílá bajt slave obvodu.[8, 6]

Obrázek 13: Obsluha I2C

I2C sběrnice podporuje čtyři přenosové režimy. Master vysílač, master přijímač, slave
vysílač a slave přijímač. Nejvíce se používá sběrnice v režimu master a k ní se připojují
slave obvody. Nejjednodušší komunikace v tomto režimu je:

• vyslání START stavu,

• vyslání adresy slave obvodu, nejnižší bit musí být 0,

• vyslání jednoho nebo více bajtů dat,

• vyslání STOP stavu.

Pro máster přijímač:

• vyslání START stavu,

• vyslání adresy slave obvodu, nejnižší bit musí být 1,

• příjem jednoho nebo více bajtů dat,

• vyslání STOP stavu.

Při komunikaci jsou v registru TWSR hodnoty indikující stav, přehled hodnot zná-
zorňuje tab. 4 pro master vysílač a tab. 5 pro master přijímač.
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Operace Symbol Stavový kód
Start stav START 0x08
Vyslání slave adresy, ACK přijat MT SLA ACK 0x18
Vyslání slave adresy, NACK přijat MT SLA NACK 0x20
Vyslání dat, ACK přijat MT DATA ACK 0x28
Vyslání dat, NACK přijat MT DATA NACK 0x30
Ztráta arbitráže při vysílání adresy nebo dat MT LOSE 0x38

Tabulka 4: Stavové kódy pro master vysílač [8, str. 184-185]

Operace Symbol Stavový kód
Start stav START 0x08
Vyslání slave adresy, ACK přijat MT SLA ACK 0x40
Vyslání slave adresy, NACK přijat MT SLA NACK 0x48
Příjem dat, ACK přijat MR DATA ACK 0x50
Příjem dat, NACK přijat MR DATA NACK 0x58
Ztráta arbitráže při vysílání adresy nebo dat MR LOSE 0x38

Tabulka 5: Stavové kódy pro master přijímač [8, str. 184-185]

3.2.1 Programování I2C integrované v AVR

Při programování interního I2C jsem vytvořil základní funkce. Před začátkem práce se
sběrnicí se provede inicializace zavoláním funkce I2C AVR Init(), v této funkci se nastaví
frekvence SCL a zapne se TWI nastavením TWEN bitu v registru TWCR. Pro zahájení a
ukončení komunikace slouží I2C AVR Start(), nastaví na sběrnici START stav a testuje se
stavový kód 0x08 a I2C AVR Stop(), nastaví na sběrnici STOP stav, a měl by se testovat
stavový kód 0x38, ale netestuje se. K přenosu dat a nastavení adresy je společná funkce
I2C AVR Vystup( unsigned char value ), měly by se testovat stavové kódy, ale netestují
se, musel bych rozlišovat, zda-li se posílají data nebo adresa. Funkce pro příjem bajtu
unsigned char I2C AVR Vstup() vrací přijatý bajt. Funkce I2C AVR Ack() nastaví na
sběrnici ACK stav, I2C AVR NAck() nastaví NACK stav a funkce I2C AVR getACK()
čeká po dobu přijetí ACK stavu.

3.3 Pulzní šířková modulace PWM
Mikropočítač umožňuje generovat pulzně šířkový modulovaný signál, označuje se jako
PWM. Ke generování signálu se využívá vnitřní čítač/časovač, který se nastaví pro gene-
rování PWM. Čítač je obvod, který počítá impulzy vnějšího signálu. Časovač čítá pevný
kmitočet, který je obvykle odvozen od hodinového signálu mikropočítače. U PWM se
setkáváme s termínem střída, je to poměr časů v jednotlivých úrovních, během jedné pe-
riody, vypočítá se jako poměr doby trvání impulzu a periody. Mikroprocesor obsahuje 3
časovače/čítače, každý má své odlišné vlastnosti. V této práci byl použit časovač/čítač 2,
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byl jediný, který mohl být použit. Dále se budu zabývat jeho vlastnostmi.

Obrázek 14: Blokové schéma časovače/čítače 2 [8, str. 114]

Časovač/čítač 2 je obecně použitelný jednokanálový 8-bitový čítač/časovač s vlastní
10-bitovou předděličkou pro hodinový signál, je řízen bity CS22 - CS20 z registru TCCR2.
Zdrojem hodinového kmitočtu lze použít synchronní hodinový signál mikroprocesoru(je-li
AS2=0) nebo asynchronní hodinový krystal 32 kHz(AS2=1), výběr zdroje AS2 se nasta-
vuje v registru ASSR. 8-bitový komparátor v každém okamžiku porovnává obsah registru
TCNT2 a OCR2. Pokud dojde ke shodě TCNT2=OCR2, signalizuje komparátor shodu
nastavením příznaku OCF2 z registru TIFR. Je-li přerušení povoleno, zavolá se podpro-
gram obsluhy přerušení OC2 a příznak OCF2 se automaticky nastaví do log. 0 při vstupu
do obsluhy podprogramu přerušení. Podle zvoleného režimu je čítač nulován, inkremen-
tován nebo dekrementován s každým hodinovým signálem clkT 2. Pracovní režimy se volí
pomocí bitů WGM20 a WGM21. Na vývodu OC2 nalezneme vygenerovaný signál, který
úzce souvisí s čítáním, při režimu PWM lze pomocí bitů COM20 a COM21 volit událost,
která má nastat na vývodu OC2 při shodě.

3.3.1 Režimy PWM

Rychlý PWM režim
Tento režim se volí nastavením WGM21=1, WGM20=1. Tento režim poskytuje vyso-

korychlostní generaci PWM průběhu. Od ostatních PWM režimů se odlišuje svou jedno-
fázovou realizací. Čítač čítá od 0 do jeho maximální hodnoty a po její přetečení čítá opět
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od 0. Jednofázová realizace způsobuje, že pracovní kmitočet PWM režimu je 2x vyšší, než
je tomu u fázově korigovaného PWM režimu, který používá dvoufázový průběh. Rychlý
režim je dobře použitelný pro D/A převod. Časový diagram je na obr. 15, je vidět inver-
tující a neinvertující výstup. Neinvertující režim nastavíme bity COM21=1, COM20=0
z registru TCCR2, v tomto režimu je vždy vývod OC2 nastaven do log. 1 při přetečení
obsahu čítače. Invertující režim COM21=1, COM20=1 při přetečení čítače je vývod OC2
nastaven do log. 0. Při dosažení shody TCNT2=OCR2 dochází k nastavení log. 0. Pro
výpočet kmitočtu PWM signálu na vývodu OC2 platí:

fOSC2P W M = fclk IO
N ·256 , kde N je dělící poměr (1, 8, 64, 256, 1024)

Obrázek 15: Časový diagram pro rychlý PWM režim [8, str. 120]

Fázově korigovaný PWM režim
Tento režim se volí nastavením WGM21=0, WGM20=1 a poskytuje PWM signál s

velkým rozlišením, kde používá dvoufázovou realizaci. Nejdříve čítač čítá od 0 do jeho
maximální hodnoty, po dosažení maxima čítá opět do 0. Dvoufázová realizace má nižší
pracovní kmitočet oproti jednofázové. Rozlišení je pevně stanoveno na 8 bitů. Časový dia-
gram je na obr. 16, je vidět invertující a neivertující výstup. Neinvertující režim se nastaví
bity COM21=1, COM20=0 je vývod OC2 nastaven do log. 0 při shodě TCNT2=OCR2
při čítání nahoru. K nastavení log. 1 dojde při shodě TCNT2=OCR2 při čítání dolů. Pro
invertující režim je tomu naopak a nastaví se bity COM21=1, COM20=1. Pro výpočet
kmitočtu PWM signálu na vývodu OC2 platí:

fOSC2P W M = fclk IO
N ·510 , kde N je dělící poměr (1, 8, 64, 256, 1024)
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Obrázek 16: Časový diagram pro fázově korigovaný PWM režim [8, str. 122]

Zdroj hodin pro časovač/čítač 2 je standardně připojen na vnitřní hodinový signál mi-
kroprocesoru, kde bit AS2=0 z registru ASSR. Nastavením AS2=1 se vybere asynchronní
generátor z vývodu TOSC1, zároveň se odpojí vývody TOSC1 a TOSC2 na portu C. Na
tyto vývody se musí připojit krystal s kmitočtem 32,768 kHz. Pro tento čítač/časovač 2
je k dispozici vlastní předdělička s dělícími poměry 8, 32, 64, 128, 256 a 1024. [8, 6]

3.3.2 Programování PWM integrované v AVR

Programování PWM je velmi jednoduché. Uvede se PIND7 do výstupního stavu, nastaví
se režim a předdělička. Střída se nastavuje hodnotou OCR2.
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4 Modul I2C
Modul I2C se skládá hlavně z digitálního teploměru a 8-bitového registru. Teploměr i
registr jsou připojeny na společnou I2C sběrnici. Pro vlastní volbu adresy jsou určeny tři
poslední bity, které se budou volit manuálně pomocí přepínače.

4.1 Sběrnice I2C
I2C je dvouvodičová obousměrná sériová sběrnice pro komunikaci mezi obvody nebo mo-
duly vybaveny právě touto sběrnicí. Byla vyvinuta firmou Philips Semiconductors, pů-
vodně byla určena pro komunikaci jednočipových procesorů s podřízenými obvody. Proto
většina integrovaných obvodů pracujících s touto sběrnicí vyrábí právě Philips. I2C je
zkratkou Integrated Circuit Bus, odpovídající českému překladu mezi-obvodová sběrnice,
tedy sběrnice pro komunikaci mezi integrovanými obvody. Zařízení připojena k této sběr-
nici jsou rozdělována na zařízení řídící, tedy master, ten zahajuje a ukončuje komunikaci,
generuje hodinový signál SCL a zařízení řízené, tedy slave, toto zařízení je adresované
mastrem. Na I2C sběrnici nejsou vyžadovány žádné licenční poplatky pro implementaci,
avšak jsou zpoplatněné adresy přidělované slave zařízením.[7]

Na jednu sběrnici je možno připojit až 128 různých zařízení. Hodinový kanál je ozna-
čen SCL a datový SDA. Oba tyto kanály jsou zapojeny jako otevřený kolektor, musí být
připojeny na kladný pól napájecího napětí prostřednictvím tzv. zdvihacích rezistorů(pull-
up). Tímto je zajištěna práce linek SDA a SCL v obou směrech. Pokud by došlo ke kolizi,
tedy začalo by vysílat více obvodů, došlo by pouze k poškození úrovně signálu, nikoli vy-
sílací obvody. Zpětná vazba nám zajišťuje, že každý obvod může pracovat jako vysílač i
přijímač. Maximální délka vodičů je omezena na nejvyšší přípustnou kapacitu 400pF. Při
probíhajícím přenosu jsou na SDA vysílány jednotlivé datové bity, musí platit, že logická
úroveň na SDA se smí měnit pouze, pokud je SCL v nízké úrovni. Toto pravidlo je poru-
šeno pouze ve dvou speciálních případech, vyslání START a STOP, které se používají k
zahájení a ukončení přenosu.[7]

Maximální možná frekvence hodinového signálu SCL je podle verze I2C 100kHz nebo
400kHz. Pro obě tyto frekvence je dána minimální doba setrvání v nízké i vysoké úrovni.
Při komunikaci si jednotlivé stanice synchronizují generátory hodin tak, že doba trvání
vysoké úrovně na SCL je odměřováno vnitřním časovačem každé stanice až do okamžiku,
kdy SCL skutečně dosáhne vysoké úrovně. Podobně je tomu i u doby trvání nízké úrovně,
kdy se odměřuje doba od sestupné hrany na SCL. Tento způsob komunikace umožňuje
některé z pomalejších stanic zpomalit přenos, právě díky podržení signálu SCL na určitou
dobu v nízké úrovni a tím zabrání vysílací stanici poslat další bit. Sběrnice I2C neumožňuje
duplexního přenosu. Všechna zařízení připojena k této sběrnici musí mít vlastní adresu,
která je délky 7 nebo 10 bitů. Za I2C se neplatí žádné autorské práva, ale pouze globální
adresace obvodů je zpoplatněna.[7]
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Komunikace na sběrnici I2C je zahájena vysláním signálu START. Sběrnice I2C není
adresovaná, proto musí být adresa vyslána stejným způsobem jako data. Po START sig-
nálu následuje 7 bitová adresa příjemce a poslední bit určuje zápis nebo čtení, tedy směr
přenosu. Další bit ACK představuje log. 0 vloženou na sběrnici přijímačem spojenou s
potvrzovacím hodinovým impulzem. Každý přijímač, který je adresovaný, musí generovat
ACK po přijetí každého bajtu. Po potvrzovacím impulzu následují data směrem, který
určoval bit R/W. Opět po zaslání bajtu je vyslán potvrzovací ACK. Po ukončení přenosu
se vyšle signál STOP.[7]

Adresy I2C zařízení se skládají z pevné části, která je určena hardwarově zabudovaného
obvodu a z volitelné části. Jsou to obvykle 3 bity. Díky volitelné části lze na jednu sběrnici
připojit až 8 obvodů stejného typu. Volitelná část se nastavuje připojením požadované
úrovně na vstup obvodu. U obvodů, které pracují obousměrně, slouží poslední bit adresy
k určení směru dat.[7]

Pro praktickou práci s obvody vybavenými sběrnici I2C je nutné znát jejich dynamické
a statické parametry. Jeden z důvodů je ten, že je například omezená maximální přeno-
sová rychlost. Při rychlejší komunikaci by mohlo docházet k častým chybám. Elektrické
standardy sběrnice I2C jsou uvedeny v tab. 6.

Parametr Standard Fast
min max min max jednotka

Rozsah vstupních úrovní log. 0 -0,5 1,5 -0,5 1,5 V
Rozsah vstupních úrovní log. 1 3 - 3 - V
Rozsah výstupních úrovní log. 0 - 0,4 - 0,4 V
Vstupní odběr -10 10 -10 10 µA
Kmitočet SCL 0 100 0 400 kHz
Doba trvání log. 0 SCL 4,7 - 1,3 - µs
Doba trvání log. 1 SCL 4,0 - 0,6 - µs
Doba náběhu - 1000 - 300 µs
Doba poklesu - 300 - 300 µs

Tabulka 6: Parametry I2C sběrnice [7]

4.2 Výběr součástek
Modul slouží ke komunikaci s obvody připojených na společnou sběrnici I2C. Pro tep-
loměr byl vybrán z dostupných součástek typ DS1621 od firmy Dallas, který obsahuje
funkci termostatu. 8-bitový expandér byl vybrán obvod PCF8574F. Dalším obvodem byl
MCP23008 od firmy Microchip, ale nenabízel nic nového, jednalo se o totožný obvod a byl
hůře dostupný.
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4.2.1 Teploměr DS1621

Součástka obsahuje teplotní čidlo přímo uvnitř pouzdra, a proto nepotřebuje žádné další
externí komponenty. Měří v rozsahu -55°C to +125°C s tolerancí ± 0,5 °C. Teplota je čtená
jako 9 bitová hodnota. Teploměr může získávat hodnotu teploty spojitě nebo na vyžádání.
Napájecí rozsah je od 2,7 - 5,5V. Čtení teploty trvá méně jak 1s. Teploměr umožňuje uži-
vatelsky nastavit termostat s nastavitelnou hysterezí, k tomuto je určený výstup TOUT ,
který je aktivní při překročení nastavené teploty. Jeho vysoká úroveň zůstává po celou
dobu až do poklesnutí hodnoty. Nastavená teplota zůstává uložena v energeticky nezávislé
paměti. Pouzdro je 8 pinové DIP.[9]

Obrázek 17: Pouzdro DS1621 [9, str. 1]

Symbol Pin Popis
SDA 1 SDA
SCL 2 SCL
GND 4 Ground
TOUT 3 Výstup signálu z termostatu
A0 7 Vstupní adresa 1
A1 6 Vstupní adresa 2
A2 5 Vstupní adresa 3

VDD 8 Vcc

Tabulka 7: Rozdělení pinu pouzdra DS1621 [9, str. 1]

Převod teploty se provádí ze dvou 8-bitových bloků, první označíme MSB, obsahuje
celočíselnou hodnotu +125 až -55. Druhý blok označíme LSB, obsahuje desetinou část
0,5. Tato desetinná část je určena nejvyšším bitem ostatní bity jsou doplněny 0. Hodnota
teploty překračuje bajt, obsahuje 9 bitů, proto se provádí dva kroky při teplotních operací.
Pro názornost převodu hodnoty je zobrazeno v tab. 8.



24

Teplota Hodnota MSB a LSB(binární) Hodnota hex
+125°C 01111101 00000000 7D00h
+25°C 00011001 00000000 1900h
+0,5°C 00000000 10000000 0080h
+0°C 00000000 00000000 0000h
-0,5°C 11111111 10000000 FF80h
-25°C 11100111 00000000 E700h
-55°C 11001001 00000000 C900h

Tabulka 8: Převod teploty DS1621 [9, str. 4]

Pro nastavení a získání teploty z teploměru se provádí pomocí příkazů. Seznam příkazů
pro práci s teploměrem je znázorněn v tab. 9.

Instrukce Popis Protokol stav I2C Poznámka
Příkazy pro konverzi teploty

Přečti teplotu Čtení poslední hodnoty kon-
vertované teploty z teplotního
registru.

AAh <čtení 2 bajtů dat>

Přečti čítač Čtení hodnoty z
Count Remain

A8h <čtení dat>

přečti Slope Čtení hodnoty z Count Per C A9h <čtení dat>
Start konvertu T Inicializace teplotní kon-

verze.
EEh idle 1

Stop konvertu T Zastavení teplotní konverze. 22h idle 1
Příkazy pro termostat

Přístup TH Čtení nebo zápis limitu hod-
noty vysoké teploty pro TH
registr.

A1h <zápis dat> 2

Přístup TL Čtení nebo zápis limitu hod-
noty nízké teploty pro TL re-
gistr.

A2h <zápis dat> 2

Přístup konfigu Čtení nebo zápis konfigurač-
ních dat do konfiguračního re-
gistru.

ACh <zápis dat> 2

Tabulka 9: Příkazy pro DS1621 [9, str. 11]

Při komunikaci s teploměrem se nejdříve posílá příkaz a po něm následuje jeden bajt
dat, u teplotní hodnoty dva bajty. Nastavení teploměru se ovlivňuje pomocí příkazu access
config 0xAC a následným posláním konfiguračního bajtu dokonfiguračního registru. Při
modifikaci konfiguračního registru, by se mělo nejdříve načíst konfigurační slovo, změnit
potřebné hodnoty pro nastavení, a poté zpět zapsat. Struktura konfiguračního registru
znázorňuje obr. 18
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Obrázek 18: Konfigurační registr [9, str. 5]

DONE = 1 - převod je kompletní, 0 - převod probíhá
THF = ukazatel nejvyšší teploty, tento bit bude nastaven na ”1”, pokud je teplota vyšší
nebo rovna hodnotě TH.
TLF = ukazatel nízké teploty, tento bit bude nastaven na ”1”, když je teplota nižší nebo
rovna hodnotě TL.
NVB = Energeticky nezávislá paměť(E2) Busy flag.
POL = Polarita výstupu Bit. ”1-aktivní vysoká, ”0-aktivní nízká. Tento bit je energeticky
nezávislý.
1SHOT = pokud 1SHOT je ”1”, bude teploměr provádět jeden převod teploty po obdržení
Start Convert. Pokud 1SHOT je ”0”, bude teploměr průběžně provádět teplotní konverzi.
Tento bit je energeticky nezávislý.
X = rezervovaný bit.

4.2.1.1 Načtení teploty
Teplotu z teploměru získáme vysláním příkazu pro zahájení převodu 0xEE na adresu
teploměru. Příkazem 0xAA zahájí teploměr čtení teploty a výsledek zašle pomocí dvou
bajtů MSB a LSB. Převod dvou bajtů na číselnou hodnotu je v tabulce 8. Pro ukončení
konverze teploty vyšleme příkaz 0x22.

4.2.1.2 Nastavení termostatu
U termostatu nastavujeme dvě hodnoty. Hodnotu vysoké teploty TH a nízké teploty TL.
Termostat po zapnutí teploměru je aktivní TOUT , pokud je pod hranicí hodnoty TL. Po
dosažení TH se nastaví TOUT do log. 0. Při poklesu teploty pod hodnotu nízké teploty
TL se TOUT opět nastaví do log. 1. Vysláním příkazu 0xA1 můžeme načíst nebo nastavit
hodnotu TH, pracuje se s teplotní hodnotou, proto se posílají nebo přijímají dva bajty.
Pro TL je určen příkaz 0xA2.

4.2.2 8-bitový registr PCF8574F

PCF8574F je uložen do pouzdra DIP16, jeho provozní napětí je 2,5 - 6V a spotřeba
proudu je nízká, maximálně 10mA. Registr je určen pro převod I2C sběrnice na 8-bitovu
paralelní sběrnici a je vyráběn firmou Philips. Pro vlastní adresaci jsou určeny 3 vstupy,
jsme schopni připojit na jednu sběrnici až 8 stejných registrů, při použití PCF8574A lze
použít registrů celkem 16 (8+8). Obvod je vybaven žádostí o přerušení výstupem INT .
Blokové schéma zapojení obvodu je zobrazeno na obr. 19
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Obrázek 19: Blokové schéma PCF8574F [10, str. 4]

Symbol Pin Popis
A0 1 Adresový vstup 0
A1 2 Adresový vstup 1
A2 3 Adresový vstup 2
P0 4 Obousměrný I/O 0
P1 5 Obousměrný I/O 1
P2 6 Obousměrný I/O 2
P3 7 Obousměrný I/O 3

VSS 8 Ground
P4 9 Obousměrný I/O 4
P5 10 Obousměrný I/O 5
P6 11 Obousměrný I/O 6
P7 12 Obousměrný I/O 7

INT 13 Výstup přerušení (aktivní v nízké úrovni)
SCL 14 SCL
SDA 15 SDA
VDD 16 VCC

Tabulka 10: Rozdělení pinu pouzdra PCF8574F [10, str. 5]

4.2.2.1 Komunikace s expandérem
Komunikace s expandérem je jednoduchá. Slouží pouze pro čtení/zápis hodnoty bajtu.
Komunikace spočívá v zaslání adresy na sběrnici, operace čtení/zápisu je určena nejnižším
bitem adresy. Po potvrzení adresy expandérem je požadován na sběrnici datový bajt.
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4.3 Návrh PCB
Na tomto modulu byl od prvního návrhu určen I2C teploměr DS1621, k němu je připo-
jena LED dioda pro indikaci funkce termostatu. 8-bitový registr slouží jako paměťový,
bargraf zobrazuje jeho hodnotu. Na počátku se na desce řešil vhodný výběr volby pinů
pro dvouvodičovou sběrnici. Mezi nejideálnější řešení bylo sběrnici nastavit zkratovacími
kolíky, propojením soustavy hřebínku. Při návrhu desky se narazilo na problém s proudo-
vým omezením 8-bitového registru, na výstupu nepovoloval překročit 100µA, toto omezení
nedokázalo rozsvítit LED diody na požadovanou intenzitu. Tento problém se zkusil vy-
řešit otočením logiky pro rozsvícení a zhasnutí LED diod, ale toto řešení se nejevilo jako
správné a v další verzi se otočila logika pomocí odporového můstku. Při otočení logiky
můstkem vznikl další problém, bylo znemožněné přečtení hodnoty zapsané do registru. Při
čtení se čte hodnota přímo z pinů, nikoliv z vnitřního registru, jak by se dalo očekávat,
proto se vždy vrátila nulová hodnota.

Obrázek 20: Zapojení s můstkem

V poslední verzi jsme byli nuceni použít 8-bitového invertoru 74AC540N, kterému jsme
se od prvopočátku vyhýbali z důvodu jednoduchosti modulu. Odstranily se oba problémy,
jak čtení zapsané hodnoty, tak invertování logiky pro ovládání LED diod. K indikaci
sběrnice I2C je modul rozšířen dvěma LED diody, zelená je pro linku SDA a žlutá pro
SCL, aby byl proud pro rozsvícení LED diody dostatečně velký, je zde použito tranzistorové
hradlo spolu s odporem. Teploměr se nachází v levé části modulu spolu s přepínači pro
adresaci. 8-bitový registr je umístěný ve střední části modulu společně s bargrafem. V
pravé části je soustava hřebínků pro volbu pinů pro sběrnici.
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Obrázek 21: Schéma I2C modulu

Obrázek 22: PCB I2C modulu

Obrázek 23: Deska I2C modulu



29

4.4 Práce s I2C modulem
Před práci s modulem si nastavíme přepínač pro adresaci A0-A2 volitelných bitů. Přepínač
je společný pro teploměr i expandér. Na pravé straně je soustava kolíků, kde si můžeme
vybrat dva piny pro SDA a SCL. Kolíky jsou připojeny k portu C mikroprocesoru. Interní
I2C AVR má SCL na pinu PC0 a SDA na pinu PC1. Po navolení vlastní adresace a pinu
pro sběrnici se může modul připojit.

Obrázek 24: Připojený I2C modulu

Při programování je použita knihovna vytvořená vedoucím práce, slouží pro základní
komunikaci se sběrnicí I2C. V programování se může použít integrovaná sběrnice I2C,
pro tento účel jsem vytvořil novou knihovnu s ekvivalentními funkcemi. Obě knihovny
obsahují funkce pro nastavení linky SDA, SCL, ověřovací stavy ACK a NACK, START
a STOP stav, příjem a zápis bajtu. Vždy před zahájením komunikace po sběrnici I2C se
volá funkce I2C Init(). V této funkci se nastaví piny pro výstup a SCL a SDA nastaví do
log. 1.

4.4.1 Programování teploměru DS1621

U programování teploměru jsou naimplementované funkce k jednotlivým příkazům.

• unsigned char DS Search Addr() - Vyhledání teploměru, vrátí komletní adresu
(adresa teploměru HW | volitelné 3 bity | 0). Postupně se mění volitelná část adresace
0 - 7, platná adresa je potvrzená vysláním ACK z teploměru.

• void DS Start Convert( unsigned char addr) - Zahájení konverze snímání teploty,
pošle se hodnota příkazu EEh. V režimu one-shot se provede odečet pouze jednou a
teploměr zůstane nečinný, v nepřetržitém režimu se zahájí převod v intervalech.
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• void DS Stop Convert( unsigned char addr) - Ukončení konverze snímání teploty,
pošle se hodnota příkazu 22h. Po odeslání příkazu zůstane teploměr nečinný. Nový
převod se zahájí opětovným příkazem START.

• unsigned int DS Read Temperature( unsigned char addr) - Přečtení teploty z
teploměru, je vrácená dvou bajtová hodnota, pošle se hodnota příkazu AAh.

• unsigned char DS Read Counter( unsigned char addr) - Vrací hodnotu Count Remain,
pošle se hodnota příkazu A8h.

• unsigned char DS Read Slope( unsigned char addr) - Vrací hodnotu Count Per C,
pošle se hodnota příkazu A9h.

• unsigned int DS Read Access TH( unsigned char addr) - Přečtení nastavené vy-
soké teploty termostatu, je vrácená dvou bajtová hodnota, pošle se hodnota příkazu
A1h.

• unsigned int DS Read Access TL( unsigned char addr) - Přečtení nastavené
nízké teploty termostatu, je vrácená dvou bajtová hodnota, pošle se hodnota pří-
kazu A2h.

• unsigned char DS Read Access Control( unsigned char addr) - Přečtení nasta-
vení konfiguračního registru, je vrácená jedno bajtová hodnota, pošle se hodnota
příkazu ACh.

• void DS Write Access TH( unsigned char addr, unsigned int data) - Nastavení
vysoké teploty termostatu, posílá se dvou bajtová hodnota, pošle se hodnota A1h.

• void DS Write Access TL( unsigned char addr, unsigned int data) - Nastavení
nízké teploty termostatu, posílá se dvou bajtová hodnota, pošle se hodnota příkazu
A2h.

• void DS Write Access Control( unsigned char addr, unsigned char data) - Na-
stavení konfiguračního registru, posílá se jedno bajtová hodnota, pošle se hodnota
příkazu ACh.

4.4.2 Programování expandéru PCF8574

Expandér umožňuje zápis a čtení bajtu, pro snadné zápisy a čtení hodnot jsou naimple-
mentované funkce.

• void PCF Write Data ( unsigned char A0, unsigned char A1, unsigned char A2,
unsigned char data) - Zápis bajtu do expanandéru pomocí 3 volitelných bitů pro
adresaci.

• unsigned char PCF Read Data ( unsigned char A0, unsigned char A1, unsigned
char A2) - Čtení bajtu z expanandéru pomocí 3 volitelných bitů pro adresaci.
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• void PCF Write Data( unsigned char addr, unsigned char data) - Zápis bajtu
do expanandéru pomocí kompletní adresy včetně W bitu (adresa expanderu HW |
volitelné 3 bity | 0).

• unsigned char PCF Read Data( unsigned char addr) - Čtení bajtu z expanandéru
pomocí kompletní adresy včetně R bitu (adresa expanderu HW | volitelné 3 bity |
1).

• unsigned char PCF Search Addr() - Vyhledání expandéru, vrátí kompletní adresu
(adresa expanderu HW | volitelné 3 bity | 0). Postupně se mění volitelná část adresace
0 - 7, platná adresa je potvrzená vysláním ACK z expandéru.

4.5 Testovací příklad pro I2C modul
V testovacím příkladu se nastaví termostat, nízká teplota na 26°C a vysoká teplota na
29°C. Po nastavení teploty se bude snímat teplota každou vteřinu a výstup se bude vypi-
sovat v terminálu. Pro otestování expandéru se zapíše hodnota inkrementovaná s každým
odečtem teploty u teploměru, od 00h po FFh. Zapsaná hodnota je vizuálně zobrazena na
bargrafu, tato hodnota z expandéru se načte pomocí funkce a vypíše v terminálu. Oba
obvody se automaticky vyhledají, nebude se u nich nastavovat adresa. Změnou mikropře-
pínače se automaticky vyhledá nová adresa.

int main()
{

// inicializace prostredi
avrkit init () ;

printf ( ”AVR−KIT ready...\n\n” );

DS Write Access TL(DS Search Addr(), 0x1a00); //nastaveni 25C TL
DS Write Access TH(DS Search Addr(), 0x1d00); //nastaveni 26C TH

unsigned char i = 0;

while ( 1 )
{

DS Start Convert(DS Search Addr()); //start konvertu
unsigned int teplota = DS Read Temperature(DS Search Addr()); //ziskani teploty
DS Stop Convert(DS Search Addr()); //stop konvertu

PCF Write Data(PCF Search Addr(), i);
unsigned char pcf data = PCF Read Data(PCF Search Addr());

unsigned char znamenko = ””; //znamenko teploty
unsigned char teplota l = 0; // celociselna hodnota teploty
unsigned char teplota h = 0; //desetinna hodnota teploty

if ( teplota & 0x8000) // zaporna hodnota musi se provest negace hodnoty
{
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znamenko = ”−”;
teplota h = !(teplota >> 8);

}
else // kladna hodnota
{

teplota h = (teplota >> 8);
}

if ( teplota & 0x80) // desetinna cast
{

teplota l = 5;
}

printf (”\t \t \t \t \r”) ; //clear line
printf (”Teplota: %s%d,%d \t Expander: %d\r”,znamenko, teplota h, teplota l, pcf data);

delay ms( 1000 );
i ++;

}

Výpis 1: Výpis z bloku Main k testovacímu příkladu I2C

Obrázek 25: Ukázka naprogramovaného I2C modulu
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5 Modul s LCD displejem
LCD zkratka znamená Liquid Crystal Display, je displej s kapalnými krystaly. Kapalné
krystaly vlivem elektrického pole nebo tepla mění svou průhlednost nebo zbarvení. U dis-
plejů se využívá tento jev působením elektrického pole, kdy dojde k natočení molekul
kapalného krystalu. Nastane dynamický rozptyl světla, projeví se to ”zakalením”. Na dis-
pleji by nebylo nic vidět, proto je k tomuto jevu nutný zdroj světla. Využívá se vnější
světlo, které dopadá na spodní elektrodu a ”zakalený obraz”pozorujeme v jeho odrazu a
nebo další možností je využít podsvícení, tím je možné obraz pozorovat i za tmy. Displej lze
řídit střídavým i stejnosměrným napětím. Stejnosměrným napětím dochází k elektroche-
mickému rozkladu krystalu. Ovládací napětí se pohybuje v rozsahu asi 10 - 20V. Ovládání
displeje je velice komplikované, proto se používají LCD moduly, které navíc mimo jiné
obsahují řadič umožňující snadné připojení k mikroprocesoru.

Při výběru LCD byl požadavkem dvouřádkový displej s přijatelnou velikostí, aby se
vešel na modul. Vybral se typ BC1602AYPLEH$, který obsahuje potřebná kritéria a byl
dostupný na katedře ze starších KITů. Jeho označení souvisí s jeho parametry. B - zna-
čka Bolimin, C - typ modulu je znakový, 1602 - 16 znaků a 2 řádky, A - verze typu A,
Y - barva LCD žlutozelená, P - LCD typ tranzitivní/transflektivní, L - podsvícení typu
LED a barvy žlutozelené, E - písmo english/european, H - úhel zobrazení je bottom a
provozní teplota je v širokém rozsahu(-20 až +70°C). V naprosté většině těchto znakových
displejů je v dnešní době osazen integrovaným obvodem HD44780 nebo jemu podobný
kompatibilní obvod. Tento čip firmy Hitachi musí být osazen dalšími nezbytnými prvky,
jako jsou paměť typu RAM, znakový generátor, analogová elektronika potřebná pro buzení
samotného displeje a samozřejmě veškerá logika je integrována na jediném čipu. Tento čip
umožňuje komunikovat s jakýmkoliv mikroprocesorem pomocí 4 nebo 8-bitové paralelní
datové sběrnici doplněné řídícími piny jako jsou Enable, R/W a RS. Znakové displeje jsou
vyráběny v různých variantách podle provedení a to 8x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4,
24x2, 24x4, 40x2, 40x4, které se liší počtem sloupců a řádků. Displeje jsou obohaceny
podsvícením, které je provedeno pomocí LED, EL nebo CCFL. [12]

Kompletní znaková sada je uložena v paměti CGRAM (Character Generator RAM)
integrované na čipu HD44780. Podle použité řady čipů HD44780 obsahuje vždy základní
ASCII znaky, doplněné o řadu speciálních znaků či symbolů. Jednotlivé řady obvodů se liší
především dostupnou znakovou řadou a hlavně dostupnými speciálními znaky. U každého
displeje je tedy potřeba zjistit výrobce a podle jeho označení řady použitého čipu zjistíme
dostupnou mapu znaků. Na obr. 26 je znaková řada námi zvoleného displeje.



34

Obrázek 26: Mapa znaků obvodu BC1602AYPLEH [12, str. 25]

LCD modul umožňuje si nadefinovat vlastní uživatelské znaky, ty jsou dostupné na ad-
rese 00h - 07h (s obrazem na adresách 08h až 0Fh), tedy 8 vlastních uživatelských znaků.
Do těchto adres se může kdykoliv v průběhu práce zapsat vlastní symbol potřebný pro
zobrazení. Při přepsání aktuálně používaného znaku ihned dojde k přepsání na displeji.
Využití je při zobrazování znaků s diakritikou nebo speciální grafické znaky. Každý znak
je definován osmi po sobě jdoucími buňkami. Rozměr znaku je 5x8 bodů. Pro definování
řádku znaku je použito 5 spodních bitů, horní 3 nejsou použity.

Paměť DDRAM (Display Data Random Acces Memory), v této paměti jsou uloženy
znaky, které se zobrazují na displeji. Každému zapsanému údaji odpovídá jeden zobrazený
znak. Pro dvouřádkový displej je adresace prvního řádku 00h - 0Fh a druhý řádek 40h -
4Fh. Ve skutečnosti je ale adresace posunuta o 80h. Hodnota pro 1 řádek 1 znak je 80h
pro 2 řádek 1 znak je C0h.

Rozložení pinu u displeje není standardem, proto může být u různých výrobců odlišné.
Pokud je displej vybaven LED podsvícením, je obvykle vyvedeno na dalších dvou pinech.
Rozložení pinů je zobrazeno v tabulce 11.
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Pin Název Úroveň Popis
1 Vss 0V Ground
2 Vdd 5V Podporované napětí pro logiku(volba 3V)
3 V0 Variabilní provozní napětí pro LCD
4 RS H/L H - data, L - instrukce
5 R/W H/L H - čtení, L - zápis
6 E H, H → L Povolení přenosu
7 DB0 H/L Data bit 0
8 DB1 H/L Data bit 1
9 DB2 H/L Data bit 2
10 DB3 H/L Data bit 3
11 DB4 H/L Data bit 4
12 DB5 H/L Data bit 5
13 DB6 H/L Data bit 6
14 DB7 H/L Data bit 7
15 A - Napájení pro LED podsvětlení (+)
16 K - Napájení pro LED podsvětlení (-)

Tabulka 11: Rozdělení pinu BC1602AYPLEH [12, str. 9]

5.1 Komunikace s BC1602AYPLEH
Komunikace probíhá pomocí minimálně 7 a maximálně 11 vodiči. Je to určeno volbou 4
nebo 8 bitové datové komunikace, která se nastavuje při inicializaci displeje.

Při 8 bitové komunikaci se pracuje se všemi datovými piny DB0-DB7 a je nastavena
jako výchozí při každém zapnutí. Podle pinů RS a R/W je nejprve potřeba určit, zda se
jedná o znaková data (RS=1) či instrukce (RS=0) a zda se bude do displeje zapisovat
(R/W=0) či z něho číst (R/W=1). Data jsou na datové sběrnici platná vždy při sestupné
hraně pinu E.U 4 bitové se využijí pouze horní datové piny DB4-DB7, zbývající je nutné
nastavit na nízkou logickou úroveň. Způsob komunikace je obdobný, jako u 8 bitové datové
komunikace s rozdílem, že je nutno 8 bitová data rozdělit na dvě části a každou část poslat.
Tímto posíláme 8 bitovou informaci ve dvou krocích.

5.2 Instrukce
LCD displej obsahuje celkem 11 instrukcí. Důležité je dodržování intervalů, jinak je zapsaná
instrukce neplatná. Místo čekání určitý čas je možné použít BF, ale nelze ho použít při
inicializaci do doby, než je nastavena komunikace viz. Inicializace kap. 5.3. V tabulce 12
jsou uvedeny kódy instrukcí a čas vykonání.

• Vymaž displej - vymaže displej a nastaví kurzor na první řádek prvního znaku

• Návrat na začátek - nastaví adresu DDRAM na 0. Vrátí kurzor na pozici 0. Obsah
DDRAM zůstane zachován, adresa DDRAM je nastavena na 00h
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• Volba režimu - nastaví řízení posunu kurzoru a režim práce

• Zapni/vypni displej - zapíná/vypíná celý displej, kurzor a blikání kurzoru

• Posun displeje/kurzoru - pohyb kurzoru a posun displeje bez změny obsahu
DDRAM

• Nastavení komunikace - nastaví šířku komunikačních dat na 4 nebo 8 bitů

• Nastavení adresy CGRAM - nastaví adresu CGRAM do adresového čítače, ná-
sledně poslaná data jsou uložena na tuto adresu. Adresa je 6 bitová(uživatelských
znaků je 8, každý znak má 8 podřádků).

• Nastavení adresy DDRAM - nastaví adresu DDRAM do adresového čítače, ná-
sledně poslaná data jsou uložena na tuto adresu. Adresa je 7 bitová(platné adresy
pro dvouřádkový displej se 16 znaky jsou pro první řádek 00h-0Fh a druhý řádek
40h-4Fh).

• Čtení stavu displeje - čtení stavu displeje. Jde o příznak zaneprázdnění(tedy zda
vykonává displej předchozí požadavek) a aktuální stav adresového čítače.

• Zápis dat do CGRAM/DDRAM - zapíší se data na zvolenou adresu v CGRAM
nebo DDRAM. Typ paměti je určen předchozí instrukcí pro nastavení adresy.

• Čtení dat z CGRAM/DDRAM - čtou se data ze zvolené adresy CGRAM nebo
DDRAM. Typ paměti je určen předchozí instrukcí pro nastavení adresy.
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Instrukce Kod instrukce čas
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 D3 DB2 DB1 DB0 vyk.

Vymaž displej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,53ms
Návrat na začátek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1,53ms
Volba režimu 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 39µs
Zapni/vypni displej 0 0 0 0 0 0 1 D C B 39µs
Posun displeje/kurzoru 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 39µs
Nastavení komunikace 0 0 0 0 1 DL N F - - 39µs
Nastavení adresy CGRAM 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 39µs
Nastavení adresy DDRAM 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 39µs
Čtení stavu displeje 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 0µs
Zápis dat do RAM 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 43µs
Čtení dat z RAM 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 43µs

Tabulka 12: Instrukce BC1602AYPLEH [12, str. 26]

- volitelná hodnota (0 nebo 1)
I/D - inkrementace(1), dekrementace(0)
S - režim displej(S=0 - normální práce, S=1 - kombinovaný posun displej, jsou-li data zapsána
D - D=1 - displej zapnut, D=0 - displej vypnut
C - C=1 - zobrazování kurzoru, C=1 - zobrazování kurzoru vypnuto
B - B=1 - blikání kurzoru, B=0 - blikání kurzoru vypnuto
S/C - posun displeje jsou-li data zapsána(1), posun kurzoru jsou-li data zapsána(0)
R/L - posun doprava(1), posun doleva(0)
DL - 8-bitová komunikace(1), 4bitová komunikace(0)
N - dva řádky(1), jeden řádek(0)
BF - příznak zaneprázdnění displeje(1), displej připraven(0)

5.3 Inicializace LCD
Před samotným zápisem znaků na displej je nutné provést inicializaci. Inicializace je možná
15ms po naběhnutí na úroveň 4,5V od zapnutí modulu. Nastaví se 8-bitová nebo 4-bitová
komunikace a základní uživatelské nastavení, které ovlivňují vlastnosti displeje. Nejdříve
se třikrát pošle instrukce pro 8-bitovou komunikaci, intervaly čekání jsou různé, toto platí
pro 8-bitovou i 4-bitovou komunikaci, 4-bitová komunikace se liší ve čtvrtém kroku, kde
se poprvé nastaví instrukce pro 4-bitovou komunikaci, dále se musí pro tuto komunikaci
posílat instrukce dvakrát pomocí čtyř nejvyšších datových bitů(DB7 - DB4). Mezi jed-
notlivými instrukcemi pro uživatelské nastavení se čeká určitý časový interval, lze tento
časový interval sjednotit na 40µs, kromě instrukce pro smazání displeje a návrat na začá-
tek, které požadují čekat nejméně 1,53ms nebo lze testovat Busy Flag. Poslední instrukce
zapnutí displeje není součástí inicializace podle dokumentace, ale zařadil jsem ji do ní.
Princip inicializace v jednotlivých krocích pro 8-bitovou komunikaci je v tab. 13 a pro
4-bitovou komunikaci v tab. 14
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Sekvence pro 8-bitovou komunikaci
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 D3 DB2 DB1 DB0 Poznámka
Zapnutí napájení, čekej 15ms po naběhnutí na úroveň 4,5V, nelze testovat BF
0 0 0 0 1 1 - - - - Nastavena 8-bitová komunikace

Čekej 4,1ms a více, nelze testovat BF
0 0 0 0 1 1 - - - - Nastavena 8-bitová komunikace

Čekej 100µs a více, nelze testovat BF
0 0 0 0 1 1 - - - - Nastavena 8-bitová komunikace

Čekej na BF=0 nebo 40µs a více, platí po každém uživatelském nastavení v následující sekvenci, kromě
instrukce smaž displej(1,53ms)
0 0 0 0 1 1 N(1) F(0) - - 2 řádky, font 5x8
0 0 0 0 0 0 1 D(0) C(0) B(0) Displej, kursor, blikání vypnuto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Smazání displeje
0 0 0 0 0 0 0 1 I/D(1) S(0) Posun kurzoru po zapsání dat
0 0 0 0 0 0 1 D(1) C(0) B(0) Zapnutí displeje

Tabulka 13: Inicializace 8 bitová komunikace [12, str. 29]

Sekvence pro 4-bitovou komunikaci
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 Poznámka
Zapnutí napájení, čekej 15ms po naběhnutí na úroveň 4,5V
0 0 0 0 1 1 Nastavena 8-bitová komunikace, nelze testovat BF

Čekej 4,1ms a více
0 0 0 0 1 1 Nastavena 8-bitová komunikace, nelze testovat BF

Čekej 100µs a více
0 0 0 0 1 1 Nastavena 8-bitová komunikace, nelze testovat BF

Čekej na BF=0 nebo 40µs a více, platí po každém uživatelském nastavení v následující sekvenci, kromě
instrukce smaž displej(1,53ms)
0 0 0 0 1 0 Nastavena 4-bitová komunikace
0 0 0 0 1 0 2 řádky, font 5x80 0 N(1) F(0) - -
0 0 0 0 0 0 Displej, kursor, blikání vypnuto0 0 1 D(0) C(0) B(0)
0 0 0 0 0 0 Smazání displeje0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 Posun kurzoru doprava po zapsání dat0 0 0 1 I/D(1) S(0)
0 0 0 0 0 0 Zapnutí displeje0 0 1 D(1) C(0) B(0)

Tabulka 14: Inicializace 4-bitová komunikace [12, str. 30]

5.4 Vytvoření vlastního znaku
O možnosti vytvoření vlastního znaku bylo zmíněno v úvodní kapitole o LCD displeji.
Vlastní znaky se používají nejčastěji pro českou diakritiku. V programu je vytvořená spe-
ciální funkce, která jako vstupní parametr má pole vlastního znaku a adresa, která je v
intervalu 0-7. Pole vlastního znaku představuje jednotlivé řádky grafického znaku, celkem
jich je 8. Pro lepší přehlednost je pole znaku ”ě”znázorněno na obrázku 27. Nahrávání
znaku do CGRAM se provádí v osmi krocích, každý řádek se ukládá na svou adresu po
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sobě jdoucích. Např. znak 0 se skládá z adres 000000 - 000111, poslední znak 7 z adres
111000 - 111111. Uložený vlastní znak se získá zavoláním adresy, na kterou jsme si ho
uložili. Nahrazením uloženého vlastního znaku znakem novým se automaticky přepíše na
displeji. Může se nám to lehce stát, protože 8 znaků je na českou diakritiku málo.

Obrázek 27: Vlastní znak ”ě”

5.5 Regulace podsvícení LCD
Regulace podsvícení LCD je řízena pomocí PWM. LCD modul má vyvedeny dva napájecí
vývody, kterými se intenzita reguluje. Při vypnutí regulace PWM se připojí odpor 8,2 KΩ,
společně v sérii potenciometr 2 KΩ. Napětí se pohybuje v rozmezí 4,75V - 5,25V, pomocí
PWM se pohybujeme přibližně v tomto rozsahu. Běžně se používá omezovací rezistor.

5.5.1 Pulzní šířková modulace (PWM)

Podrobný popis PWM se zabývá kapitola 3.3. V této části uvedu programovou práci s
PWM. Pracuje s časovačem/čítačem 2, který se pouze nastaví do režimu fázově korigova-
ného PWM režimu, nastavením OC2 na neinvertující režim. PIND7 se musí nastavit jako
výstupní, zde bude generovaný PWM signál. Nastavováním OCR2 se nastavuje průběh ge-
nerovaného signálu. Pro nastavení hodnot OCR2, tedy podsvícení je vytvořená jednoduchá
funkce, která hlídá vstupní parametr v rozmezí 0-255.

5.6 Regulace kontrastu LCD
Regulace kontrastu u LCD se provádí změnou napěťové úrovně na vstupu označeném VO.
Maximální kontrast je pokud uvedený vstup nastavíme na nízkou úroveň. U modulu je
regulace prováděná pomocí D/A převodníku. Tento převodník je tvořen 3 odpory, je tedy
možno nastavit 8 úrovní kontrastu (0-7). Defaultní hodnota je 4, jedná se o 50% kontrastu.
Běžně se úroveň kontrastu reguluje změnou odporu trimru. Pro vyšší stability nastaveného
kontrastu je vhodné použít teplotně proměnlivý rezistor, protože je kontrast závislý na
teplotě. K regulaci kontrastu je vytvořena jednoduchá funkce, vstupním parametrem je
hodnota 0-7 pro nastavení vývodu PINA0-2.
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5.7 Návrh PCB
Při návrhu byl zvolen PORTB pro datovou sběrnici, PINC0 pro řídící vstup, PINC1 vý-
běr směru, PINC2 pro výběr instrukce/dat. V první verzi bylo ovládání kontrastu řízeno
trimrem společně s předřadným odporem a podsvícení nebylo zapojeno. V další verzi
byl zvážen způsob ovládání kontrastu a podsvícení. Kontrast bylo možné ovládat pomocí
trimru z předchozí verze a po přepnutí přepínače se mohlo ovládat pomocí PWM mikro-
procesoru, za tento výstup se přidal RC filtr, který vyhladil překmity a zamezil nepříjemné
blikání displeje. Pomocí tohoto filtru bylo možné zjistit, zda-li je PWM aktivní. Aktivita
se zjistila nastavením pinu PWM na výstup a uvedením do log. 0 na krátkou dobu, tímto
došlo k vybití kondenzátoru a následně pomocí tohoto pinu uvedeného pro vstup v inter-
valu 10ms bylo možné zjistit aktivitu, pokud byl pin v log. 1 PWM byl aktivní a obráceně.
Podsvícení se řídilo odporovým D/A převodníkem, vhodně zvolenými odpory blížícím se
hodnotám(256, 512, 1024). Tyto odpory jsou připojeny k pinům PINA0-2, kterými se na-
stavila hodnota. V poslední verzi se zaměnilo řízení kontrastu a podsvícení, kontrast se
řídí pomocí D/A převodníku a nebo po přepnutí přepínače se připojí k trimru. Trimr je
záměrně umístěn pod displejem, aby nedocházelo k neúmyslnému přenastavení nastavené
hodnoty odporu. Přístup k trimru je umožněn vyvrtanou dírkou v desce plošných spojů
pomocí šroubováčku. Podsvícení se řídí pomocí PWM nebo po přepnutí přepínače se při-
pojí na GND, jedná se o maximální intenzitu. U této verze se odstranil filtr a nelze zjistit
poloha přepínače, aktivita PWM. Místo filtru byl zde přidán tranzistor, který přivádí pin
pro podsvícení k zemi. U LCD modulu bylo nutné dbát na umístění součástek pod dis-
plejem, ze zadní strany vyčnívají ohnuté plíšky, které ho drží k desce modulu, a tím by
bránily umístění součástky na jakékoliv místo. Displej se dobře vlezl na střed modulu,
přepínače jsou umístěny v jedné linii v pravé části.

Obrázek 28: Schéma LCD modulu
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Obrázek 29: PCB LCD modulu

Obrázek 30: Deska LCD modulu

Pro program Eagle, byly přidány do knihovny 3 nové součástky. Jednou z nich je
miniaturní přepínač, který se nachází na modulu dvakrát a to pro přepínání regulace jasu
a druhý pro regulaci kontrastu. Druhou součástkou je trimr, protože žádný z dostupných
neodpovídal rozměrům, stejně tak tomu bylo u přepínače. Poslední součástkou je LCD
modul, u něhož jsou navíc dokreslené plíšky, aby bylo snadné umístit ostatní součástky
při návrhu PCB.

5.8 Práce s LCD modulem
Pro práci s LCD je nejdůležitější funkce init(), která se musí zavolat před začátkem ko-
munikace s LCD, její vstupním parametrem nastavíme 8-bitovou nebo 4-bitovou datovou
komunikaci. Při inicializaci je pevně nastaven 2 řádkový režim se znaky 5x8, při každém
zapsání znaku se kurzor posune doprava a vypnuté blikání kurzoru.
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Obrázek 31: Připojení LCD modulu

5.8.1 Programování LCD

U programování LCD jsou naimplementované funkce ke snadné práci s ním:

• void delay us( int us) - Aktivní čekání přesně zadaného intervalu v µs,

• void wr lcd( unsigned char p Value) - Pošle příkaz nebo data pro LCD, rozlišuje
4 nebo 8-bitovou datovou komunikaci,

• void wr cmd( unsigned char p Value) - Nastaví se RS a RW do log. 0, příkaz se
zašle zavoláním funkce wr lcd,

• void wr data( unsigned char p Value) - Nastaví se RS do log. 1 a RW do log. 0,
data se zašlou zavoláním funkce wr lcd,

• void wr text( const unsigned char * p Text, unsigned char p Line, unsigned char
p Position) - Pošle řetězec znaků na přesný řádek a pozici displeje, je kontrolovaná
pozice a velikost řetězce, při vkládání mimo rozsah je zpět vrácena chybová zpráva,

• void wr char( unsigned char p Text, unsigned char p Line, unsigned char p Position) -
Pošle znak na přesný řádek a pozici displeje, je kontrolovaná pozice, při vkládání
mimo rozsah je zpět vrácena chybová zpráva,

• void wait bf() - Aktivně čeká na uvolnění Busy Flag,

• void init lcd( unsigned char p Komunikace) - Inicializace LCD displeje, parame-
trem se určuje 4 nebo 8-bitová datová komunikace,

• void clr lcd() - Vymaže se obsah zobrazovaného displejem,
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• void set contrast( unsigned char p Value) - Nastaví se hodnota kontrastu, hod-
nota kontrastu je v intervalu 0 - 7, nastavením hodnoty mimo interval je vrácená
chybová zpráva,

• void init PWM() - Inicializace PWM modulace, využívá se při nastavení podsví-
cení,

• void set backlight( unsigned char p Value) - Nastaví se hodnota podsvícení, hod-
nota podsvícení je v intervalu 0 - 254, nastavením hodnoty mimo interval je vrácená
chybová zpráva,

• void create char( unsigned char str[8], unsigned char address) - Vytvoří vlastní
znak z 8 prvkového pole, kde prvek pole je velikosti bajtu. Uloží se do CGRAM.
Adresa je volitelná z předefinovaných proměnných CHAR0 - CHAR7.

5.9 Testovací příklad LCD modulu
Nejdříve se vytvoří vlastní znak a uloží se na pozici 00h, definované proměnné CHAR0
= ě. Na displej se pošle text ”Vlastni znak - ě”. Po vteřině se displej smaže a plynule se
začne měnit podsvícení, po podsvícení se bude plynule měnit hodnota kontrastu. Hodnota
podsvícení a kontrastu se zobrazí v procentech na displeji.

int main(void)
{

avrkit init () ;

printf ( ”AVR−KIT ready...\n\n” );

init lcd (8) ;
init PWM();

char user0 [8] = {0x0a,0x04,0x0e,0x11,0x1f,0x10,0x0e,0x00}; // \v{e}

create char (user0 , CHAR0);

while ( 1 )
{

clr lcd () ;
wr text(”Vlastni znak − ”, 1,1);
wr char(CHAR0, 1, 16);
delay ms(1000);
clr lcd () ;

wr text(”Podsviceni :”, 1, 1);
set backlight (0) ;
wr text(”0%”, 1, 15);
wr text(”Kontrast:”, 2, 1);
wr text(”50%”, 2, 14);
delay ms(1000); // 1s
.
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.

.

.
}

}

Výpis 2: Výpis z bloku Main k testovacímu příkladu LCD

Obrázek 32: Ukázka naprogramovaného LCD modulu
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6 Závěr
Úkolem práce bylo vybrat vhodné součástky pro moduly s I2C a LCD. V dalším kroku se
testovaly vlastnosti zvolených součástek na nepájivém poli, zde se objevily některé nedo-
statky a omezení některých součástek. Při návrhu PCB se muselo pro některé součástky
vytvořit nové knihovny pro program Eagle. Jakmile byl návrh PCB dokončen, nechaly se
vyrobit plošné spoje pro moduly. Modul I2C byl kompletně dokončen a otestován již v
minulém roce a v současnosti je zařazen ve výuce. I2C sběrnice je detailně popsána pro
obvody, které jsou k této sběrnici připojeny, mají podrobně vysvětlenou komunikaci. Mo-
dul LCD byl dokončen o něco později a pro výuku se teprve připravuje. Oproti původnímu
zadání je modul rozšířen o regulaci kontrastu, který je řízen AD převodníkem. Regulace
jasu je řízená pomocí PWM. LCD modul podporuje 4 i 8-bitovou datovou sběrnici. Oba
moduly splňují veškeré požadavky podle specifikace zadání. Během práce se řešilo velké
množství komplikací a omezení, ale vždy se našel kompromis nebo vhodné řešení. Práce s
moduly je velice snadná a jednoduchá, lze pro ně vymyslet celou řadu příkladů, na kterých
si prakticky ověří studenti své znalosti z teorie. Obrovská výhoda je v kvalitním vývojovém
prostředí AVR Studiu, ve kterém se snadno vyvíjí programy. Součástí práce jsou knihovny
k usnadnění programování. V knihovnách jsou funkce, které zahrnují veškeré možnosti a
způsoby práce s moduly. AVR-KIT je velice univerzální a do budoucna se jistě rozšíří o
další moduly.

Tato práce mi rozšířila znalosti a zkušenosti s programováním mikroprocesoru AVR,
měl jsem předchozí zkušenosti s mikroprocesory PIC. Novinkou pro mě bylo programování
mikroprocesoru v jazyce C, ve srovnání s assemblerem se programování velice usnadní,
urychlí a zjednoduší. S teploměrem jsem měl již dřívější zkušenosti, pracovat s LCD jsem
se učil, ale stačilo prostudovat dokumentaci. Tato práce byla pro mě přínosem a doufám,
že bude přínosem studentům ve výuce.

Bc. Marek Kotraš
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A Zdrojový kod programu pro práci s I2C modulem

/∗
∗ i2cOnAvr . c
∗
∗ Author : Mara
∗/

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>

#include ”i2cAvr.h”

// ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

void I2C AVR delay() { delay ms( 1 ); }

// ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
// Principy komunikace na sbernici I2C jsou popsany v technickych listech
// u kazdeho zarizeni pro toto rozhrani .

// inicializace sbernice
void I2C AVR Init()
{

// set SCL
TWSR = 0x00;
TWBR = 0x0C;
// enable TWI
TWCR = (1<<TWEN);

}

// oznameni zacatku komunikace
void I2C AVR Start()
{

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
while((TWSR & 0xF8)!= 0x08); //cekam na ack

}

// oznameni ukonceni komunikace
void I2C AVR Stop()
{

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWSTO)));

}

// odeslani potvrzovaci bitu ACK
void I2C AVR Ack()
{

TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
}

// odeslani potvrzovaciho bitu NACK
void I2C AVR NAck()
{

TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
}

char I2C AVR getACK()
{

while((TWSR & 0xF8)!= 0x08); //cekam na ack
}

// odeslani 8 bitove hodnoty
char I2C AVR Vystup( unsigned char value )
{

TWDR = value;
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
// while (!(( TWSR & 0xF8)== 0x18) ˆ ((TWSR & 0xF8)== 0x28));

}

// precteni 8 bitove hodnoty
unsigned char I2C AVR Vstup()
{

TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
while((TWSR & 0xF8) != 0x58); //cekam na ack
return (TWDR);

}
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Výpis 3: Výpis kodu pro interní I2C

/∗
∗ DS1621.c
∗
∗ Author : Mara
∗/

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <float.h>

#include ”i2c.h”
#include ”DS1621.h”

#define WRITEADDR 0x90
#define READADDR 0x91

void DS Write Data (unsigned char A0, unsigned char A1, unsigned char A2, unsigned char data)
{

unsigned char addr = WRITEADDR | ((A0 & 1) << 1) | ((A1 & 1) << 2) | ((A2 & 1) << 3);
// printf (” Adresa : %#x\n”, addr) ;

DS Write Data(addr, data);
}

unsigned char DS Read Data (unsigned char A0, unsigned char A1, unsigned char A2)
{

unsigned char addr = READADDR | ((A0 & 1) << 1) | ((A1 & 1) << 2) | ((A2 & 1) << 3);
// printf (” Adresa : %#x\n”, addr) ;

return PCF Read Data(addr);
}

void DS Write Data(unsigned char addr, unsigned char data)
{

addr >>= 1;
addr <<= 1;

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

I2C Start();

I2C Vystup( addr & 0x9e );
I2C Vystup( data & 0xff );

I2C Stop();
}

unsigned char DS Read Data(unsigned char addr)
{

addr |= 0x1;

unsigned char result;

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

I2C Start();

I2C Vystup( addr & 0x9f );
result = I2C Vstup();

I2C Stop();

return result;
}

unsigned int DS Read 2Byte(unsigned char addr)
{

unsigned int result;
I2C Start();

addr |= 0x1;

I2C Vystup( addr & 0x9f );
result = (I2C Vstup() << 8);
I2C Ack();
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result |= I2C Vstup();
I2C NAck();

I2C Stop();

return result;
}

void DS Write 2Byte(unsigned char addr, unsigned char cmd, unsigned int data)
{

addr >>= 1;
addr <<= 1;

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

I2C Start();
I2C Vystup( addr & 0x9e );
I2C Vystup( cmd & 0xff );

I2C Vystup( (data >> 8) & 0xff );
I2C Vystup( data & 0xff );

I2C Stop();
}

unsigned char DS Search Addr()
{

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

for ( int i = 0; i < 8; i++ )
{

I2C Start();
// printf (”Addr : %#x\n”, ( WRITEADDR | (i << 1)) & 0x9e) ;
// printf (” bit = %d\n”, I2C Vystup ( ( WRITEADDR | (i << 1)) & 0x9e)) ;
if (I2C Vystup( ( WRITEADDR | (i << 1)) & 0x9e ) == 0)
{

// printf (”A0=%d\nA1=%d\nA2=%d\n”, i & 0x1, (i & 0x2) >> 1, ( i & 0x4) >> 2);
return ((WRITEADDR | (i << 1)) & 0x9e);

}
I2C Stop();

}
}

void DS Start Convert(unsigned char addr)
{

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

I2C Start();
I2C Vystup( 0xee );
I2C Stop();

}

void DS Stop Convert(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xee);
}

unsigned int DS Read Temperature(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xaa);
return DS Read 2Byte(addr);

}

unsigned char DS Read Counter(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xa8);
return DS Read Data(addr);

}

unsigned char DS Read Slope(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xa9);
return DS Read Data(addr);

}

unsigned int DS Read Access TH(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xa1);
return DS Read 2Byte(addr);

}
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unsigned int DS Read Access TL(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xa2);
return DS Read 2Byte(addr);

}

unsigned char DS Read Access Control(unsigned char addr)
{

DS Write Data(addr, 0xac);
return DS Read Data(addr);

}

void DS Write Access TH(unsigned char addr, unsigned int data)
{

DS Write 2Byte(addr,0xa1, data);
delay ms(10);

}

void DS Write Access TL(unsigned char addr, unsigned int data)
{

DS Write 2Byte(addr, 0xa2, data);
delay ms(10);

}

void DS Write Access Control(unsigned char addr, unsigned char data)
{

DS Write Data(addr, 0xac);
DS Write Data(addr, data);
delay ms(10);

}

Výpis 4: Výpis kodu pro teplomer

/∗
∗ PCF8574.c
∗
∗ Author : Mara
∗/

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>

#include ”i2c.h”
#include ”PCF8574.h”

#define WRITEADDR 0x40
#define READADDR 0x41

void PCF Write Data (unsigned char A0, unsigned char A1, unsigned char A2, unsigned char data)
{

unsigned char addr = WRITEADDR | ((A0 & 1) << 1) | ((A1 & 1) << 2) | ((A2 & 1) << 3);
// printf (” Adresa : %#x\n”, addr) ;

PCF Write Data(addr, data);
}

unsigned char PCF Read Data (unsigned char A0, unsigned char A1, unsigned char A2)
{

unsigned char addr = READADDR | ((A0 & 1) << 1) | ((A1 & 1) << 2) | ((A2 & 1) << 3);
// printf (” Adresa : %#x\n”, addr) ;

return PCF Read Data(addr);
}

void PCF Write Data(unsigned char addr, unsigned char data)
{

addr >>= 1;
addr <<= 1;

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

I2C Start();

I2C Vystup( addr & 0x4e );
I2C Vystup( data & 0xff );

I2C Stop();
}
unsigned char PCF Read Data(unsigned char addr)
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{
addr |= 0x1;

unsigned char result;

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

I2C Start();

I2C Vystup( addr & 0x4f );
result = I2C Vstup();

I2C Stop();

return result;
}

unsigned char PCF Search Addr()
{

// uvedeni sbernice do klidoveho stavu
I2C Init() ;

for ( int i = 0; i < 8; i++ )
{

I2C Start();
// printf (”Addr : %#x\n”, ( WRITEADDR | (i << 1)) & 0x4e) ;
// printf (” bit = %d\n”, I2C Vystup ( ( WRITEADDR | (i << 1)) & 0x4e)) ;
if (I2C Vystup( ( WRITEADDR | (i << 1)) & 0x4e ) == 0)
{

// printf (”A0=%d\nA1=%d\nA2=%d\n”, i & 0x1, (i & 0x2) >> 1, ( i & 0x4) >> 2);
return ((WRITEADDR | (i << 1)) & 0x4e);

}
I2C Stop();

}
}

Výpis 5: Výpis kodu pro expandér
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B Zdrojový kod programu pro práci s LCD modulem

/∗
∗ lcd . c
∗
∗ Author : Mara
∗/

#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>

#include ”../avrkit/avrkit.h”
#include ”lcd.h”

#define CONTROL PORTC
#define DATA PORTB
#define CONTRAST PORTA

#define RS PINC2
#define RW PINC1
#define E PINC0

#define R1 PINA0
#define R2 PINA1
#define R3 PINA2

#define PWM PIND7

// user char
#define CHAR0 0x00
#define CHAR1 0x01
#define CHAR2 0x02
#define CHAR3 0x03
#define CHAR4 0x04
#define CHAR5 0x05
#define CHAR6 0x06
#define CHAR7 0x07

char Komunikace = 8; // 4 − 4bitova, 8 − 8 bitova ( default )

const char Line1 = 0x80; // prvni radek
const char Line2 = 0xc0; // druhy radek

// pozastaveni programu na pozadovany pocet us
void delay us(int us)
{

unsigned char u256 = us >> 8;
unsigned char u16 = ( us & 0xFF ) >> 4;
char u = us & 0x0f;

while ( u256−− ) delay us( 256 );
while ( u16−− ) delay us( 16 );
while ( u−− ) delay us( 1 );

}

// zapise hodnotu
void wr lcd(unsigned char p Value)
{

if (Komunikace == 4)
{

DATA = (p Value & 0xf0);
CONTROL |= ( 1 << E );
// printf (”%#x\n”, ( p Value & 0xf0 ) ) ;
delay us(1) ;
CONTROL &= ˜( 1 << E );

delay us(1) ;

DATA = ((p Value & 0x0f) << 4);
CONTROL |= ( 1 << E );
// printf (”%#x\n”, (( p Value & 0x0f ) << 4));
delay us(1) ;
CONTROL &= ˜( 1 << E );
// delay us (40) ;
wait bf() ;

}
else
{

DATA = p Value;
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CONTROL |= ( 1 << E );
delay us(1) ;
CONTROL &= ˜( 1 << E );
wait bf() ;

}
}

// zapise instrukci
void wr cmd(char unsigned p Value)
{

CONTROL &= ˜( 1 << RS );
CONTROL &= ˜( 1 << RW );
delay ms(1);
wr lcd(p Value);

}

// zapise data
void wr data(unsigned char p Value)
{

CONTROL |= ( 1 << RS );
CONTROL &= ˜( 1 << RW );
delay ms(1);
wr lcd(p Value);

}

void wr text(const unsigned char ∗ p Text, unsigned char p Line, unsigned char p Position)
{

p Position −= 1;

if (p Position >= 0 && p Position < 16)
{

if (p Line == 1)
{

wr cmd(Line1 + p Position);
}
else
{

wr cmd(Line2 + p Position);
}

int size = strlen(p Text);

if (( size + p Position) <= 16)
{

for(unsigned char i = 0; i<size; i++)
{

wr data(p Text[i]) ;
}

}
else
{

printf (”Text nelze vypsat, nevleze se na display.\n”);
}

}
else
{

printf (”Nastavena pozice je mimo rozsah 1−16\n”);
}

}

void wr char(unsigned char p Text, unsigned char p Line, unsigned char p Position)
{

p Position −= 1;
if (p Position >= 0 && p Position < 16)
{

if (p Line == 1)
{

wr cmd(Line1 + p Position);
}
else
{

wr cmd(Line2 + p Position);
}

wr data(p Text);
}
else
{

printf (”Nastavena pozice je mimo rozsah 1−16\n”);
}

}

void wait bf()
{



54

unsigned char previousState= DATA;
unsigned char busy;

// nastaven \’{ i} port B pin 7 na vstup
DDRB = 0x0f;
DATA = 0x0f;
CONTROL &= ˜( 1 << RS ); //RS = 0
CONTROL |= ( 1 << RW ); //RW = 1

// BF 0 − Operace je ukon\v{c}ena ; 1 − Operace prob\’{ i}h\’{a}
unsigned char count = 0;

if (Komunikace == 4)
{

do
{

CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
busy = DATA;
CONTROL &= ˜( 1 << E );

delay ms(1);

CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
CONTROL &= ˜( 1 << E );
count = count + 1;

}while( (busy & ( 1<<7 ) )!=0);
}
else
{

do
{

CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
busy = DATA;
CONTROL &= ˜( 1 << E );
count = count + 1;

}while( (busy & ( 1<<7 ) )!=0);
}

// printf (” wait bf x %d\n”, count ) ;

// puvodni nastvaveni
DDRB = 0xff;
CONTROL &= ˜( 1 << RW );
DATA = previousState;

}

void init lcd (unsigned char p Komunikace)
{

DDRA = 0x07;
DDRB = 0xff; //nastaveni brany B na vystup
DDRC = 0x07; //|= ( 1 << RS ) | ( 1 << RW ) | ( 1 << E ) ;

delay ms(15);
CONTROL &= ˜( 1 << RS );
CONTROL &= ˜( 1 << RW );
delay ms(1);
DATA = 0x30;
// nelze testovat BF, nastaveni 8−bitov\’{y} interface
CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
CONTROL &= ˜( 1 << E );
delay ms(5);
// nelze testovat BF, nastaveni 8−bitov\’{y} interface
CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
CONTROL &= ˜( 1 << E );
delay us(100);
// nelze testovat BF, nastaveni 8−bitov\’{y} interface
CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
CONTROL &= ˜( 1 << E );
// delay us (40) ;
// wait bf () ;

if (p Komunikace == 4)
{

Komunikace = 4;
wait bf() ;
DATA = 0x20;
CONTROL |= ( 1 << E );
delay ms(1);
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CONTROL &= ˜( 1 << E );
delay us(40);
wr cmd(0x28);

}
else
{

wait bf() ;
Komunikace = 8;
wr cmd(0x38);

}

// wait bf () ;
wr cmd(0x08);
clr lcd () ; //0x01
wr cmd(0x06);
wr cmd(0x0c);

// default
set contrast (4) ;
set backlight (160);

}

void clr lcd ()
{

wr cmd(0x01);
}

void set contrast(unsigned char p Value)
{

if (p Value >= 0 && p Value < 8)
{

// R1
if ((p Value & 0x01) == 0)
{

CONTRAST &= ˜( 1 << R1 );
}
else
{

CONTRAST |= ( 1 << R1 );
}
// R2
if ((p Value & 0x02) == 0)
{

CONTRAST &= ˜( 1 << R2 );
}
else
{

CONTRAST |= ( 1 << R2 );
}
// R3
if ((p Value & 0x04) == 0)
{

CONTRAST &= ˜( 1 << R3 );
}
else
{

CONTRAST |= ( 1 << R3 );
}

}
else
{

printf (”Hodnota kontrastu je mimo rozsah 0−7\n”);
}

}

void init PWM()
{

// Configure OC2 pin as output
DDRD |= BV(DDD7);

// Configure timer2
TCCR2 = BV(WGM20) // PWM, Phase Correct mode

| BV(COM21) // Clear OC2 on compare match when up−counting .
| BV(CS21) ; // prescaler

// default
OCR2 = 160;

}

void set backlight(unsigned char p Value)
{

if (p Value >= 0 && p Value <= 255)
{

OCR2 = p Value;
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}
else
{

printf (”Hodnota podsviceni je mimo rozsah 0−255\n”);
}

}

void create char(unsigned char str[8], unsigned char address)
{

unsigned char i,a = (address & 0x07) << 3;
for(i=0;i<8;i++)
{

wr cmd((0x7f & (a+i)) | 0x40);
wr data(str[ i ]) ;

}
}

int main(void)
{

avrkit init () ;

printf ( ”AVR−KIT ready...\n\n” );

init lcd (8) ;
init PWM();

char user0[8] = {0x0a,0x04,0x0e,0x11,0x1f,0x10,0x0e,0x00}; // \v{e}

create char(user0, CHAR0);

while ( 1 )
{

clr lcd () ;
wr text(”Vlastni znak − ”, 1,1);
wr char(CHAR0, 1, 16);
delay ms(1000);
clr lcd () ;

wr text(”Podsviceni:”, 1, 1);
set backlight (0) ;
wr text(”0%”, 1, 15);
wr text(”Kontrast:”, 2, 1);
wr text(”50%”, 2, 14);
delay ms(1000); // 1s

set backlight (26);
wr text(”10%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (51);
wr text(”20%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (77);
wr text(”30%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (102);
wr text(”40%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (128);
wr text(”50%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (153);
wr text(”60%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (179);
wr text(”70%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (204);
wr text(”80%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (229);
wr text(”90%”, 1, 14);
delay ms(1000); // 1s
set backlight (255);
wr text(”100%”, 1, 13);
delay ms(1000); // 1s
// default
set backlight (255);
// //////////////////////
wr text(”12%”, 2, 14);
set contrast (7) ;
delay ms(1000); // 1s
wr text(”25%”, 2, 14);
set contrast (6) ;
delay ms(1000); // 1s



57

wr text(”37%”, 2, 14);
set contrast (5) ;
delay ms(1000); // 1s
wr text(”50%”, 2, 14);
set contrast (4) ;
delay ms(1000); // 1s
wr text(”62%”, 2, 14);
set contrast (3) ;
delay ms(1000); // 1s
wr text(”75%”, 2, 14);
set contrast (2) ;
delay ms(1000); // 1s
wr text(”87%”, 2, 14);
set contrast (1) ;
delay ms(1000); // 1s
wr text(”100%”, 2, 13);
set contrast (0) ;
delay ms(1000); // 1s
// default
set contrast (4) ;
// //////////////////

}
}

Výpis 6: Výpis kodu pro LCD
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C Seznam součástek I2C modulu
• R1 - 510Ω

• R3, R7 - 100kΩ

• R4, R5, R6 - 1,5kΩ

• RN1 - 1kΩ

• RN3 - 10kΩ

• T1 - 547C

• C1, C2, C3 - 104

• IC1 - PCF8574P

• IC2 - 74AC540N

• IC2 - DS1621

• bargraf - 10LED

• SDA, SDC, LED1 - barevná LED

• S1 - miniaturní 3 přepínač



59

D Seznam součástek LCD modulu
• R1 - 3,9kΩ

• R2 - 2kΩ

• R3 - 1kΩ

• RA - 6,8kΩ

• RB - 10kΩ

• RT - 10Ω

• RG0 - 400Ω

• RG1 - 510Ω

• R5 - trimr 2,5k

• C2, C3 - 104

• DA, PWM - přepínač

• IO - BC1602AYPLEH$
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