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PIC16F84A-PIC16F62x áttérés
A PIC16F627-628 áramkörök megjelenése -pVHOVVRUEDQDQDJ\iUNO|QEVpJ- miatt sokan szeretnék alkalmazásukban
ezt a típust használni a PIC16F84A helyett. Milyen hardver és szoftver módosításra van szükség ebben az esetben?

Hardver:
1.

A két típus lábkompatibilis. Ha a PIC16F84A órajel-konfigurációja XT,HS,LP szerinti módok valamelyikében
PN|G|WW DNNRU D H] D 3,&)x-QpO LV HJ\pUWHOPHQ  EHiOOtWKDWy WHKiW KDUGYHU PyGRVtWiV HPLDWW QHP
szükséges$PHQQ\LEHQD3,&)$5&PyGEDQPN|G|WWDNNRUDIUHNYHQFLiWPHJKDWiUR]yHOOHQiOOiVW
az OSC1 és a VSS(!) közé kell kapcsolni. Értéke 38k és 1M között ajánlott. Kondenzátor nem szükséges.

2.

A PIC16F84A RA0- EHPHQHWHL 77/ V]LQW EHPHQHWNpQW PN|GQHN +D H]HQ OiEDN YDODPHO\LNpW
bemenetként használja a kapcsolásunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy az F62x RA0-3 Schmitt triggeres
bemeneti jellege nem változtatja-e meg a kapcsolás MHOOHP]LW

3.

A konfigurációs bitek programozásánál, ha a PIC16F84A RC PyGEDQ PN|G|WW DNNRU D 3,&)[-nél
ER(OSC2=CLOCKOUT) módot kell beállítani. A Brown-out bitet állítsuk disable állapotba, mivel a
PIC16F84A-QiOQLQFVLO\HQOHKHWVpJ %iUH]WDNDSFsolás ismeretében felülvizsgálhatjuk.) Hasonló a helyzet a
Data code protection ELWWHO LV (]]HO D EHOV ((3520-ba irt adatainkat lehet kiolvasás elleni védelemmel
ellátni. Ha teljes kompatibilitást szeretnénk, akkor ezt a bitet a Code Protect bittel azonos állapotúra állítsuk. A
többi konfigurációs bit értelmezése azonos.

4.

A PIC16F62x áramfelvétele (IDD) általában kb. 30%-kal kisebb, mint a PIC16F84A.

Szoftver:
1.

$PyGRVtWiVHOVOpSpVHKRJ\IRUUiVSURJUDPXQNIHMOpFpEHQDWtSXVGHILQtFLyW3,&)$-ról átírjuk PIC16F627re vagy PIC16F628-ra.

2.

A felhasználói regiszterterület kezdete a PIC16F84A-nál 0Ch, a PIC16F62x-nél 20h címen van.
7HKiWD]HOV5$0-változó címét át kell tenni 20h(32dec)-UH$]H]WN|YHW5$0FtPHNQHNLVpUWHOHPV]HUHQ
14h(20dec) értékkel nagyobbnak kell lenni.

3.

A PIC16F62x két programozható komparátor modullal rendelkezik. Ezek bemenetei bekapcsoláskor, vagy reset
FLNOXVW N|YHWHQ D] 5$ SRUWUD NDSFVROyGQDN $ 3,&)$-QDN PHJIHOHO PN|GpVW ~J\ pUKHWMN HO KRJ\ D]
PIC16F62x CMCON(1Fh) regiszterébe 07h értéket írunk. Ezzel a komparátorokat kikapcsoljuk, és az
RA0-3 lábakat digitális ki/bemenetként használhatjuk.

4.

A STATUS(7,6) biteknek a PIC16F64A-QiOQHPYROWMHOHQWVpJHGHD3,&)[-nél ezek a bitek a regiszterbank váltásra szolgálnak. Ha az F84-es program regiszter-bank váltásnál a STATUS(7,6) értékét nem módosítja,
DNNRUQLQFVV]NVpJEHDYDWNR]iVUD(OOHQNH]HVHWEHQJRQGRVNRGQLNHOODUUyOKRJ\H]HNDELWHN nulla értéken
maradjanak.

5.

A perifériakészlet növekedése miatt a EHOV ((3520-mal kapcsolatos regiszterek helye megváltozott.
Fordítóprogramunk ugyan az új címeket használja, de a regiszter-bank váltásról az EEDATA és EEADDR
regiszterek esetében nekünk kell gondoskodnunk, mivel ezek átkerültek a 08h-K FtPUO D 9Ah-9Bh címre.
Most tehát az 1. bankban helyezkednek el, ahol az EECON1, EECON2 regiszter található. (Ez talán még
HJ\V]HUVtWLLVDSURJUDPXQNDW

6.

Ha programunk használja az EEIF megszakítást, akkor az alábbiakat kell figyelembe venni:
PIC16F64A-ban

PIC16F62x-ben

EEIE helye

INTCON(6) 0Bh vagy 8Bh címen PIE1(7) 8Ch címen (1. bank!)

EEIF helye

EECON1(4) 88h címen

PIR1(7) 0Ch címen (0. bank!)

Az EEIF megszakításhoz a PIC16F62x-ben még egy bitet engedélyeznünk kell, ez a PEIE bit, amit az
INTCON(6) 0Bh vagy 8Bh helyen találhatunk, (Ugyanott ahol a 84-esnél az EEIE volt.)

Egy HJ\V]HUPLQWDSpOGD
4MHz-HVNYDUFFDOPN|G3,&)$-ra irt programot kell áttenni PIC16F628-ED%HOV((3520-kezelés interrupt
nélkül.
Hardver:
(OOHQUL]QLKRJ\QHPRNR]-e problémát RA0-3-nál a Schmitt triggeres bemenet, valamint a kisebb áramfelvétel.
Szoftver:
A forrásprogram fejlécében a típus átírása PIC16F627-re.
A RAM kezdet átírása 20h(32dec)-re.
A komparátorok kikapcsolása (valahol a program kezdetén két utasítással)
MOVLW 7
MOVWF CMCON
(OOHQUL]QLKRJ\D67$786  ELWHNHWtUMD-e a program. Ha igen, akkor ez a két bit mindig nulla legyen.
Keressük meg a programban az EEDATA és EEADDR regiszterek töltésének/kiolvasásának minden egyes
HOIRUGXOiViWpV JRQGRVNRGMXQNDUUyO KRJ\D]EDQNOHJ\HQD] DNWtY 3O V]~UMXQNEH HOp HJ\%6)67$7US,RP0
utasítást, de ne felejtsük el visszakapcsolni(!)
A program lefordítása
Programozás:
Brown-out disable, Data code protection off, a többi ugyanaz, mint az F84-nél.

