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Przygaszanie diod i „analogowe” wyjĂcie

DotÈd w naszych programach wszystko byïo tylko wïÈczone albo wyïÈczone, czyli caïkowicie cyfrowe. Diody
byïy albo wïÈczone, albo zgaszone. Membrana gïoĂnika byïa albo w peïni wciÈgniÚta, albo caïkowicie wypchniÚta.
Takie przepychanie elektronów w tÚ lub tamtÈ stronÚ nie byïo zbyt finezyjne. Samo wïÈczanie i wyïÈczanie
moĝe sprawiaÊ frajdÚ, ale czasami, zamiast bïyskaÊ diodami, wolelibyĂmy je powoli wygasiÊ albo uruchomiÊ silnik z poïowÈ prÚdkoĂci. Moĝna teĝ pokusiÊ siÚ o wygenerowanie faktycznych fal děwiÚkowych, a nie
tylko fali prostokÈtnej, i dodatkowo zapewniÊ im regulacjÚ gïoĂnoĂci.
Aby osiÈgnÈÊ takie efekty, musimy znaleěÊ sposób generowania poĂrednich wartoĂci napiÚcia za pomocÈ
jedynie logicznych sygnaïów ukïadu AVR. JednÈ z najczÚĂciej stosowanych metod jest modulacja szerokoĂci impulsu (pulse width modulation — PWM). W skrócie polega ona na bardzo szybkim wïÈczaniu i wyïÈczaniu wyjĂcia logicznego, na tyle szybkim, ĝeby element podïÈczony do tego wyjĂcia nie zdÈĝyï w peïni
zareagowaÊ na zmianÚ. W efekcie odczuwalna wartoĂÊ napiÚcia na tym elemencie jest proporcjonalna do
Ăredniego procenta czasu, w jakim wejĂcie ukïadu AVR byïo w stanie wysokim. (Na razie moĝe to brzmieÊ
bardzo dziwnie, ale do koñca rozdziaïu na pewno wszystko siÚ wyjaĂni).
W rozdziale 13. wykorzystamy technikÚ PWM do odtwarzania děwiÚków na syntezatorze. W rozdziaïach 14.
i 15. uĝyjemy jej do sterowania silnikiem z róĝnymi prÚdkoĂciami, a nawet do poruszania nim w odwrotnym
kierunku. I w koñcu, w rozdziale 18., technika PWM pozwoli na zbudowanie gadajÈcego woltomierza, który
bÚdzie podawaï wartoĂÊ napiÚcia Twoimi sïowami. Jak widaÊ, w kolejnych rozdziaïach doĂÊ czÚsto bÚdziemy korzystali z modulacji szerokoĂci impulsu, dlatego proszÚ mi wybaczyÊ, ĝe tutaj zajmiemy siÚ prostym
pulsowaniem diod LED.
Technika PWM jest tak powszechnÈ metodÈ tworzenia analogowego napiÚcia przez cyfrowe urzÈdzenia, ĝe
niemal wszystkie mikrokontrolery, w tym i ukïady AVR, majÈ dedykowane elementy peryferyjne, które zajmujÈ siÚ takim szybkim przeïÈczaniem stanu wyjĂcia. Zdecydowanie zalecam korzystanie z tej moĝliwoĂci.
W tym rozdziale przyjrzymy siÚ teĝ caïkowicie manualnej procedurze generowania modulowanych impulsów,
która pozwoli lepiej poznaÊ zasady tej techniki. Dodatkowo zaprezentujÚ teĝ metodÚ wykorzystujÈcÈ moduï
zegara i licznika w poïÈczeniu z przerwaniami, która pozwala na wygenerowanie modulowanych impulsów
na dowolnym wyjĂciu mikrokontrolera. Przejděmy zatem do rzeczy.
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Czego potrzebujesz?
Oprócz zestawu podstawowego bÚdziemy potrzebowaÊ:
• diod LED wraz z opornikami ograniczajÈcymi, których uĝywaliĂmy w poprzednich rozdziaïach,
• adaptera USB-port szeregowy.

Jasne i ciemne diody: technika PWM
PWM jest chyba najïatwiejszÈ do zaimplementowania technikÈ pozwalajÈcÈ na uzyskanie analogowego efektu
czÚĂciowego wïÈczenia. Jak wspominaïem wczeĂniej, musimy na tyle szybko przeïÈczaÊ wyjĂcie cyfrowe
miÚdzy stanem wysokim i niskim, ĝeby podïÈczone urzÈdzenie nie mogïo odpowiednio zareagowaÊ na pojedyncze impulsy i w zwiÈzku z tym otrzymywaïo tylko ĂredniÈ wartoĂÊ napiÚcia. Moĝemy wtedy ciÈgle powtarzaÊ takie impulsy, zmieniajÈc wartoĂÊ ĂredniÈ napiÚcia przez dopasowywanie procenta czasu, w którym
wyjĂcie byïo w stanie wysokim. Efekt takich manipulacji moĝna zobaczyÊ na rysunku 10.1.

Rysunek 10.1. Wykresy oscyloskopowe techniki PWM

Na rysunku 10.1 górny Ălad pochodzi bezpoĂrednio z wyjĂcia ukïadu AVR. Jak widaÊ, procent czasu, w jakim
wyjĂcie utrzymywane jest w stanie wysokim, zmienia siÚ od niskiego do wysokiego, póěniej znowu wraca
do niskiego. Na dolnym wykresie widaÊ wynik przesïania tych impulsów do filtra skïadajÈcego siÚ z opornika
i kondensatora, podobnego do tego, z którego bÚdziemy korzystaÊ w rozdziale 13. Taki filtr ma dïugi czas reakcji,
dziÚki czemu modulowane dïugoĂci impulsów przekïadajÈ siÚ na uĂrednionÈ, analogowÈ wartoĂÊ napiÚcia.
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Gdy modulowany sygnaï wiÚkszoĂÊ czasu spÚdza na napiÚciu 5 V, wartoĂÊ analogowego napiÚcia jest wyĝsza
i vice versa. OczywiĂcie sygnaï modulowanych impulsów jest caïkowicie cyfrowy — moĝe byÊ jedynie wysoki
lub niski — ale wynikowe (filtrowane), uĂrednione napiÚcie moĝe przyjmowaÊ dowolnÈ wartoĂÊ pomiÚdzy
tymi dwoma stanami.
By uĝyÊ techniki PWM, musimy zdefiniowaÊ dwa waĝne parametry. Procent czasu, jaki w cyklu spÚdzimy
w stanie wïÈczonym, nazywany jest wspóïczynnikiem wypeïnienia (duty cycle). Z kolei czÚstotliwoĂÊ, z jakÈ
powtarzamy pojedynczy cykl, nazywana jest czÚstotliwoĂciÈ PWM. NajczÚĂciej regulowaÊ bÚdziemy jednak
wspóïczynnik wypeïnienia. Oznacza to, ĝe musimy czÚsto zmieniaÊ jego wartoĂÊ, byÊ moĝe nawet w sposób ciÈgïy, aby w efekcie otrzymaÊ na wyjĂciu „analogowe” napiÚcie, takie jak na rysunku 10.1.
W wiÚkszoĂci przypadków czÚstotliwoĂÊ PWM wybiera siÚ tylko raz, zaraz na poczÈtku pracy ukïadu. Jak juĝ
mówiïem wczeĂniej, waĝne jest, ĝeby ta czÚstotliwoĂÊ byïa na tyle wysoka, by sterowany system nie miaï
czasu odpowiednio szybko zareagowaÊ na poszczególne impulsy i musiaï pracowaÊ z ich uĂrednionÈ wartoĂciÈ. O jakiej czÚstotliwoĂci zatem mówimy? To zaleĝy od konkretnego rozwiÈzania i tolerancji ukïadu na
tÚtnienia, czyli niewielkie pozostaïoĂci impulsów modulujÈcych, które z pewnoĂciÈ przedostanÈ siÚ przez filtr.
Na rysunku 10.1 wybraïem czÚstotliwoĂÊ PWM na poziomie zbliĝonym do czÚstotliwoĂci fali wyjĂciowej, dlatego
na wykresie sygnaïu wyjĂciowego widaÊ caïkiem sporo takich tÚtnieñ. Jeĝeli czÚstotliwoĂÊ PWM byïaby
znacznie wiÚksza, tÚtnienia zmniejszyïyby siÚ znacznie (ale nie daïoby siÚ wtedy przygotowaÊ tak ïadnego
przykïadu).
CzÚstotliwoĂÊ PWM wymagana do uzyskania zakïadanej wielkoĂci tÚtnieñ zaleĝy od tego, jak wolno dane urzÈdzenie lub filtr reagujÈ na zmiany sygnaïu wejĂciowego. Przykïadowo silniki zwykle bardzo powoli dopasowujÈ swojÈ prÚdkoĂÊ, co wynika z ich duĝej bezwïadnoĂci ramienia, koïa lub innego napÚdzanego przez nie
elementu. Dla wiÚkszoĂci silników caïkowicie wystarczajÈce byïyby czÚstotliwoĂci PWM na poziomie od 50
do 500 Hz. MówiÚ byïyby, poniewaĝ sÈ to czÚstotliwoĂci sïyszalne dla czïowieka, a wiÚkszoĂÊ ludzi woli
jednak, gdy silniki nie „ĂpiewajÈ”.
Wiele nowoczesnych ukïadów sterowania silnikami wykorzystuje czÚstotliwoĂci PWM o wartoĂci lekko przekraczajÈcej 20 kHz (to mniej wiÚcej maksymalna czÚstotliwoĂÊ, jakÈ moĝe usïyszeÊ czïowiek), dziÚki czemu
unika siÚ drĝeñ wywoïywanych w uzwojeniach. Od tej reguïy istniejÈ teĝ pewne wyjÈtki. WiÚkszoĂÊ silników
napÚdzajÈcych wagony metra zasilana jest za pomocÈ sïyszalnych czÚstotliwoĂci PWM. To dlatego doskonale sïychaÊ proces rozpÚdzania i hamowania silników. Po prostu budujÈcy je inĝynierowie bardziej koncentrowali siÚ na wydajnoĂci tych ukïadów, a mniejszÈ wagÚ przywiÈzywali do generowanych děwiÚków.
Tworzenie sygnaïów audio odpowiednich dla ludzkich uszu, czym bÚdziemy siÚ zajmowaÊ w rozdziale 13.,
wymaga znacznie wyĝszych czÚstotliwoĂci PWM. Potrzebna jest czÚstotliwoĂÊ przynajmniej dwukrotnie wiÚksza
od najwyĝszej czÚstotliwoĂci, jakÈ chcemy odwzorowaÊ, a to oznacza, ĝe do modulowania musimy uĝyÊ czÚstotliwoĂci przynajmniej 40 kHz. (W naszym przykïadzie z 8-bitowym sygnaïem audio i wbudowanym zegarem
procesora o wartoĂci 8 MHz zostaniemy ograniczeni do 32,5 kHz, ale i to powinno wystarczyÊ).
Oko, w przeciwieñstwie do ludzkiego ucha, moĝemy zaliczyÊ do elementów reagujÈcych powoli. WidzieliĂmy
to juĝ w przykïadzie wykorzystujÈcym bezwïadnoĂÊ wzroku, w którym generowaliĂmy impulsy o dïugoĂci
2 milisekund (500 Hz). Okazuje siÚ, ĝe aby uniknÈÊ migotania diod, wcale nie musimy uĝywaÊ aĝ tak wysokich czÚstotliwoĂci. W moim przypadku okres o dïugoĂci 18 milisekund (nieco poniĝej 60 Hz) caïkowicie
wystarczaï do wyeliminowania migotania. Przypominam, ĝe mówiÚ tu o czasie reakcji ludzkiego oka, a nie
diod LED, które mogÈ siÚ wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ z czÚstotliwoĂciÈ dochodzÈcÈ do megaherców, choÊ tego nie
zauwaĝymy. W tym przypadku ludzki system optyczny jest tym powolnym mechanizmem, którego uĝyjemy
do uĂredniania wartoĂci impulsów.
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Siïowe rozwiÈzanie PWM
Nie musisz mi wierzyÊ na sïowo. Na listingu 10.1 zapisaïem w peïni konfigurowalnÈ, manualnÈ procedurÚ generowania modulowanych impulsów. Zapisz w mikrokontrolerze program pwm.c i sprawdě, gdzie leĝÈ Twoje
granice moĝliwoĂci widzenia migotania. Wystarczy, ĝe zmienisz wartoĂÊ opóěnienia zdefiniowanÈ na
poczÈtku programu. Potem przyjrzymy siÚ pÚtli zdarzeñ i wykonywanym przez niÈ dziaïaniom.
Listing 10.1. Kod programu pwm.c
/* Prosty przykáad modulacji impulsu */
// ------- Preambuáa -------- //
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "pinDefines.h"
#define LED_DELAY
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void pwmAllPins(uint8_t brightness) {
uint8_t i;
LED_PORT = 0xff;
for (i = 0; i < 255; i++) {
if (i >= brightness) {
LED_PORT = 0;
}
_delay_us(LED_DELAY);
}
}

/* Definicje pinów, portów itp. */
/* Funkcje marnujące czas */
/* mikrosekundy */

/* wáączenie */
/* po odczekaniu doĞü dáugiego czasu */
/* wyáączenie */

int main(void) {
uint8_t brightness = 0;
int8_t direction = 1;
// -------- Inicjacja --------- //
// Inicjowanie wszystkich diod
LED_DDR = 0xff;
// ------ PĊtla zdarzeĔ ------ //
while (1) {
// RozjaĞnianie i przygaszanie
if (brightness == 0) {
direction = 1;
}
if (brightness == 255) {
direction = -1;
}
brightness += direction;
pwmAllPins(brightness);

}

}
return (0);
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Powyĝszy kod zostaï podzielony na dwie czÚĂci. Funkcja pwmAllPins() zajmuje siÚ implementacjÈ modulowania impulsu, a pozostaïy kod w pÚtli zwiÚksza i zmniejsza wartoĂÊ zmiennej brightness. Wywoïywanie
funkcji pwmAllPins() ze zmieniajÈcÈ siÚ wartoĂciÈ zmiennej brightness powoduje rozjaĂnianie i wygaszanie diod LED.
W funkcji pwmAllPins() mamy pÚtlÚ sterowanÈ zmiennÈ i, która wykonuje dokïadnie 256 iteracji. WewnÈtrz
tej pÚtli porównujemy wartoĂÊ zmiennej i z wartoĂciÈ parametru brightness i utrzymujemy diody w stanie
wïÈczonym, dopóki i jest mniejsze. W efekcie diody wïÈczone na poczÈtku kaĝdego zestawu 256 iteracji
bÚdÈ Ăwieciïy, aĝ pÚtla wykona brightness iteracji. Oznacza to, ĝe dla wiÚkszych wartoĂci parametru diody
bÚdÈ zapalone przez dïuĝszÈ czÚĂÊ kaĝdego z tych cykli. Oto mamy modulacjÚ szerokoĂci impulsu! (PamiÚtaj
jednak, ĝe na potrzeby rozjaĂniania i przyciemniania diod zuĝywamy caïÈ moc obliczeniowÈ procesora).
Dodatkowo moĝemy teĝ modyfikowaÊ czas opóěnienia kaĝdej iteracji i w ten sposób sprawdziÊ, w którym
momencie zauwaĝymy migotanie diod. (Jako zadanie domowe moĝesz podïÈczyÊ do ukïadu potencjometr
i regulowaÊ nim czas opóěnienia iteracji pÚtli). DoĂÊ szybko powinno Ci siÚ udaÊ ustaliÊ minimalnÈ czÚstotliwoĂÊ, przy której nie widzisz jeszcze migotania. Zauwaĝ, ĝe poruszajÈc gïowÈ, ponownie zobaczysz efekty
zwiÈzane z bezwïadnoĂciÈ wzroku.
SprawdzajÈc róĝne wartoĂci opóěnienia, pamiÚtaj, ĝe w kaĝdym cyklu wykonujemy 256 kroków, co w poïÈczeniu z opóěnieniem 20 mikrosekund na iteracjÚ sprawia, ĝe kaĝdy cykl bÚdzie trwaï 5120 mikrosekund,
czyli 5,12 milisekundy. W kaĝdej sekundzie mieĂci siÚ 1000 milisekund, a zatem nasza czÚstotliwoĂÊ PWM
wynosi 1000/5,12 czyli 195 Hz.
Kod znajdujÈcy siÚ w funkcji main() ustala wartoĂÊ zmiennej direction (liczba caïkowita ze znakiem),
która umoĝliwia zwiÚkszanie i zmniejszanie aktualnej jasnoĂci diod. Gdy w koñcu osiÈgniÚta zostanie maksymalna lub minimalna jasnoĂÊ, nastÚpuje zmiana znaku wartoĂci zmiennej direction. W efekcie otrzymujemy naprzemiennie rozjaĂniajÈce i przyciemniajÈce siÚ diody.
PrzyglÈdajÈc siÚ efektom pracy tego programu, moĝesz zauwaĝyÊ, ĝe ludzkie oko nie reaguje jednakowo na
staïe zmiany jasnoĂci. W naszym przykïadzie diody sprawiajÈ wraĝenie, jakby szybciej przechodziïy przez
ciemniejszÈ czÚĂÊ cyklu niĝ przez jego jaĂniejszÈ czÚĂÊ. To tylko pozory, poniewaĝ dobrze wiemy, ĝe w kaĝdym cyklu jasnoĂÊ zmienia siÚ o 1 w kaĝdÈ stronÚ.
Ludzkie oko znacznie lepiej radzi sobie z odróĝnianiem niĝszych poziomów oĂwietlenia niĝ przy bardzo jasnym
Ăwietle. Oznacza to, ĝe reakcje oka na Ăwiatïo nie sÈ liniowe, co jest wykorzystywane w wielu zastosowaniach diod LED sterowanych modulowanymi impulsami. Jeĝeli przesuwajÈc szybko gïowÚ przed Ăwiatïami
sygnalizacyjnymi na skrzyĝowaniu, zauwaĝysz ich migotanie, wynika ono wïaĂnie ze stosowania modulacji
impulsów. Powodem tak czÚstego stosowania techniki PWM przy sterowaniu diod LED jest to, ĝe czïowiek
nie zauwaĝa róĝnicy miÚdzy 100% a 90% wspóïczynnikiem wypeïnienia, co pozwala sterowaÊ lampami na
skrzyĝowaniu na poziomie 90% i oszczÚdziÊ tym samym 10% kosztów energii.

Modulowanie impulsów za pomocÈ liczników
Jeĝeli nie wierzysz, ĝe Twoje oczy nieliniowo reagujÈ na Ăwiatïo, przeprowaděmy maïy eksperyment. Na listingu 10.2 program pwmTimer.c pobiera przez port szeregowy wpisywane przez Ciebie znaki i przeksztaïca je
w liczbowe wspóïczynniki wypeïnienia. Przy okazji poznasz znacznie lepszÈ metodÈ implementowania techniki PWM — przerzucenie szczegóïów na sprzÚt.
Zapisz program w mikrokontrolerze, a potem w oknie terminala wpisz wartoĂÊ 10, 20 lub 30 i sprawdě, przy
której z tych wartoĂci diody bÚdÈ Ăwieciïy najjaĂniej. A teraz wpisz 210, 220 albo 230 i spróbuj jeszcze raz.
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Przyznasz, ĝe znacznie ïatwiej odróĝniÊ jasnoĂÊ ciemniejszych diod. Reakcja naszych oczu na zmiany jasnoĂci
jest zbliĝona do procentowej wartoĂci takiej zmiany, a nie do bezwzglÚdnej wartoĂci natÚĝenia Ăwiatïa. Warto
o tym pamiÚtaÊ, przygotowujÈc oĂwietlenie diodowe — równe odstÚpy wartoĂci modulacji impulsu nie przekïadajÈ siÚ na równe odstÚpy jasnoĂci oĂwietlenia.
Moĝesz siÚ zastanawiaÊ, dlaczego zapalamy tutaj jedynie trzy diody. PrzykrÈ przyczynÈ takiego ograniczenia
jest fakt, ĝe sprzÚt generujÈcy modulowane impulsy zostaï ograniczony i jeden licznik moĝe sterowaÊ co
najwyĝej dwoma pinami. W sumie daje to maksymalnie szeĂÊ pinów: cztery sterowane dwoma licznikami
8-bitowymi oraz dwa piny sterowanie licznikiem 16-bitowym. Nasz program zapala zatem jedynie trzy diody
LED, wykorzystujÈc do tego wartoĂci wpisane na klawiaturze. Teraz przyjrzyjmy siÚ zasadzie dziaïania programu przedstawionego na listingu 10.2.
Listing 10.2. Kod programu pwmTimers.c
/* Modulacja szerokoĞci impulsu sterowana portem szeregowym */
// ------- Preambuáa -------- //
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "pinDefines.h"
#include "USART.h"
static inline void initTimers(void) {
// Licznik 1 A,B
TCCR1A |= (1 << WGM10);
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS11);
TCCR1A |= (1 << COM1A1);
TCCR1A |= (1 << COM1B1);
// Licznik 2
TCCR2A |=
TCCR2A |=
TCCR2B |=
TCCR2A |=

(1
(1
(1
(1

<<
<<
<<
<<

WGM20);
WGM21);
CS21);
COM2A1);

/* Definicje pinów, portów itp. */
/* Funkcje marnujące czas */

/* Szybki tryb PWM, 8-bitów */
/* Szybki tryb PWM, pkt. 2 */
/* CzĊstotliwoĞü PWM = F_CPU/8/256 */
/* WyjĞcie PWM na OCR1A */
/* WyjĞcie PWM na OCR1B */
/* Szybki tryb PWM */
/* Szybki tryb PWM, pkt. 2 */
/* CzĊstotliwoĞü PWM = F_CPU/8/256 */
/* WyjĞcie PWM na OCR2A */

}
int main(void) {
uint8_t brightness;
// -------- Inicjacja --------- //
initTimers();
initUSART();
printString("-- Przykïad PWM z diodami LED --\r\n");
/* wáącza wyjĞcia diod przeáączanych przez sprzĊt do PWM */
LED_DDR |= (1 << LED1);
LED_DDR |= (1 << LED2);
LED_DDR |= (1 << LED3);
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// ------ PĊtla zdarzeĔ ------ //
while (1) {
printString("\r\nWprowadě wspóïczynnik wypeïnienia cyklu (0-255): ");
brightness = getNumber();
OCR2A = OCR1B;
OCR1B = OCR1A;
OCR1A = brightness;
}
return (0);

/* Koniec pĊtli zdarzeĔ */
/* ta instrukcja nie zostanie wykonana */

}

Podobnie jak we wszystkich dotychczasowych programach uĝywajÈcych liczników, pÚtla zdarzeñ zawiera
raczej niewiele kodu. Pobiera ona liczbÚ z portu szeregowego i przesuwa wartoĂci pomiÚdzy rejestrami porównujÈcymi, sterujÈcymi diodami LED1, LED2 i LED3. Zauwaĝ, ĝe nie musimy korzystaÊ z dodatkowych zmiennych
do przechowywania „poprzednich” wartoĂci otrzymanych z portu szeregowego, poniewaĝ sÈ one przechowywane w rejestrach OCRnx, które traktujemy tu jak zmienne.
Przepisanie tych wartoĂci zajmuje procesorowi kilka mikrosekund, nawet jeĝeli dziaïa z szybkoĂciÈ 1 MHz.
PozostaïÈ czÚĂÊ czasu procesor spÚdza na oczekiwaniu na dane z portu szeregowego i odpowiednim przetwarzaniu otrzymanych danych. Zauwaĝ, ĝe w wersji z programowym modulowaniem impulsów (plik pwm.c)
w ogóle nie mielibyĂmy takiej opcji. GdybyĂmy czekali na dane z portu szeregowego, diody przestawaïyby
bïyskaÊ. JeĂli nawet jedynie sprawdzalibyĂmy, czy port szeregowy odebraï jakieĂ dane, to i tak powodowaïoby to zmianÚ zaleĝnoĂci czasowych modulowanych impulsów. ¿eby teraz utrzymywaÊ bïyskanie diod,
nasz kod musi tylko zapisywaÊ wïaĂciwe wartoĂci wspóïczynnika wypeïnienia do odpowiednich rejestrów
OCSnx. CaïÈ resztÈ prac, czyli odliczaniem, porównywaniem oraz wïÈczaniem i wyïÈczaniem pinów, zajmujÈ
siÚ elementy sprzÚtowe. W tym przykïadzie zyskujemy zatem moĝliwoĂÊ wykorzystania procesora do obsïugi
portu szeregowego.

Inicjowanie liczników dla trybu PWM
Konfigurowanie licznika na potrzeby modulacji impulsów jest bardzo podobne do sposobu ich uĝycia, jaki
opisaïem w rozdziale 9., z tym ĝe zamiast trybu normalnego albo CTC, do generowania przebiegu wybieramy
tryb PWM.
Przyjrzyjmy siÚ teraz dokïadniej funkcji initTimers(), ĝeby zobaczyÊ kod przypominajÈcy ten, którego uĝywaliĂmy juĝ w rozdziale 9. Konfigurujemy tryb generowania przebiegów, ustalamy wartoĂÊ podzielnika zegara
i definiujemy piny wyjĂciowe, ĝeby sygnaïy skierowaÊ bezpoĂrednio do pinów OCR1A, OCR1B i OCR2A. I to
wszystko.
Jeszcze raz musimy zajrzeÊ do arkusza danych, aby upewniÊ siÚ, ĝe wiemy przynajmniej, skÈd wziÚïy siÚ
nazwy bitów ustawianych w funkcji inicjujÈcej. Zauwaĝ, ĝe licznik numer 1 jest bardziej zïoĝony, poniewaĝ
jest licznikiem 16-bitowym, a ukïad AVR daje moĝliwoĂÊ dziaïania w trybie 8-, 10- i 16-bitowym. PeïnÈ rozdzielczoĂÊ licznika wykorzystamy w rozdziale 11. do sterowania serwomotorem, ale na razie wybieramy tylko
8-bitowÈ rozdzielczoĂÊ licznika, aby uzyskaÊ zgodnoĂÊ dziaïañ z licznikiem numer 2.
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Szybki tryb PWM
Szybki tryb PWM jest chyba najczöķciej uŘywanym trybem tej kategorii, a jednoczeķnie jest
zdecydowanie najprostszy w uŘyciu. Licznik odlicza w pötli od zera do wartoķci maksymalnej
(w zaleŘnoķci od licznika i trybu bödzie to 255, 65535 albo inna wartoķä zapisana w rejestrze
OCRxA) z szybkoķciâ definiowanâ przez podzielnik sygnaĞu zegara. Przy okazji wartoķä licznika
porównywana jest z zawartoķciâ rejestru porównujâcego OCRnx. JeŘeli obie wartoķci sâ takie
same, wyjķcie PWM moŘe zostaä wyczyszczone albo ustawione, a dodatkowo moŘna wywoĞaä odpowiednie przerwanie.
Szybki tryb PWM to sprzötowa wersja programu pwm.c, w której przechodziliķmy w pötli
przez wartoķci od 0 do 255 i porównywaliķmy wartoķä licznika z wartoķciâ zmiennej wspóĞczynnika wypeĞnienia. Jednak uŘycie sprzötu do modulowania szerokoķci impulsu jest znacznie
szybszym rozwiâzaniem niŘ wykonywanie tych wszystkich operacji programowo, a dodatkowo zupeĞnie nie obciâŘa procesora.
Wyliczanie czöstotliwoķci PWM w trybie szybkim jest naprawdö proste. Wystarczy podzieliä
czöstotliwoķä zegara procesora przez wartoķä podzielnika, a potem podzieliä jâ jeszcze przez
liczbö kroków wykonywanych w cyklu. PrzykĞadowo przy podzielniku ustawionym na 8, przy
uŘyciu 8-bitowego licznika z 256 krokami i procesora o szybkoķci 1 MHz uzyskamy czöstotliwoķä PWM: 1 000 000 Hz / 8 / 256 = 488 Hz.

Tutaj inaczej niĝ w trybie CTC wyglÈda teĝ sposób konfigurowania wyjĂcia za pomocÈ bitów COM. Po pierwsze, poszczególne bity majÈ inne znaczenie niĝ w trybie CTC, szybkim PWM i trybie PWM z korekcjÈ fazy,
dlatego upewnij siÚ, ĝe ustawienia odczytujesz z wïaĂciwej tabeli. W naszym przypadku ustawienie bitów
COM1A1, COM1B1 i COM2A1 odpowiadaïo wïÈczeniu trybu „nieodwracajÈcego”, w którym ukïad PWM wïÈcza
pin w momencie przepeïnienia licznika, a wyïÈcza go po osiÈgniÚciu wartoĂci porównywanej. Dokïadnie tak
samo postÚpowaliĂmy w wersji w peïni programowej na poczÈtku tego rozdziaïu. Po podaniu wyĝszej wartoĂci porównujÈcej otrzymywaliĂmy wiÚkszy wspóïczynnik wypeïnienia i jaĂniejsze diody LED.
Konfigurowanie podzielnika zegara wyglÈda dokïadnie tak samo jak w przykïadach z trybem CTC, dlatego
w tym kodzie nie znajdziemy juĝ nic interesujÈcego. Przy ustalaniu wartoĂci podzielnika dla trybu CTC najbardziej interesowaïa nas uzyskana czÚstotliwoĂÊ, ale tym razem nie ma ona wiÚkszego znaczenia. W trybie
PWM chodzi o uzyskanie na tyle szybko powtarzajÈcych siÚ cykli, ĝeby ukïad odbierajÈcy mógï reagowaÊ
jedynie na ich uĂrednionÈ wartoĂÊ. Wypróbuj róĝne wartoĂci podzielnika, ĝeby samodzielnie siÚ przekonaÊ,
w jakim zakresie czÚstotliwoĂci najïatwiej moĝna sterowaÊ diodami LED. Moĝesz teĝ uĝyÊ rozwiÈzania inĝynieryjnego opisanego w tym rozdziale, w ramce „Szybki tryb PWM”, które pozwala na wyliczenie wïaĂciwej
czÚstotliwoĂci trybu PWM.
Zanim opuĂcimy sekcjÚ inicjacji, muszÚ wspomnieÊ, ĝe uĝywamy tu jeszcze rejestru DDR, ĝeby wïÈczyÊ wyjĂcia
na trzy diody LED. Do tej pory chyba kaĝdemu udaïo siÚ zauwaĝyÊ, ĝe po naciĂniÚciu klawisza Enter albo
wpisaniu wartoĂci 0 nawet najciemniejsza dioda nie jest caïkowicie wyïÈczona. Dlaczego tak siÚ dzieje?
Wpisanie wartoĂci 0 do rejestru OCR nie powoduje wyïÈczenia pinu sterujÈcego diodÈ. Pin jest wïÈczany za
kaĝdym razem, gdy licznik sprzÚtowy przepeïnia siÚ z wartoĂci 255 do 0. NastÚpnie pin jest wyïÈczany,
w momencie gdy jednostka porównujÈca zauwaĝy równoĂÊ licznika z wartoĂciÈ rejestru OCR. To wszystko
sprawia, ĝe pin bÚdzie w stanie wïÈczonym przez 1/256 czÚĂÊ cyklu (0,4 %), co przekïada siÚ na niewielkÈ,
ale widocznÈ jasnoĂÊ diody.
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Co moĝna zrobiÊ, ĝeby naprawdÚ wyïÈczyÊ diodÚ? Najprostszym sposobem jest odïÈczenie jej od zasilania
przez przeïÈczenie pinu w tryb wejĂcia, czyli wyzerowanie odpowiadajÈcego mu bitu w rejestrze DDR. Czasami jednak lepszym wyjĂciem jest przestawienie pinu w trwaïy stan niski (uziemienie go), co sprawdza siÚ
np. przy wyïÈczaniu tranzystora podïÈczonego do tego pinu. Aby na staïe uzyskaÊ logiczne niskie napiÚcie,
musimy wyzerowaÊ bit COM w rejestrze konfiguracji licznika, co spowoduje odïÈczenie go od ěródïa taktowania, upewniÊ siÚ, ĝe pin jest skonfigurowany jako wyjĂcie w rejestrze DDR, a w rejestrze PORT odpowiadajÈcy mu pin ma wartoĂÊ 0.
Warto teĝ wiedzieÊ, ĝe takich zabiegów nie trzeba wykonywaÊ, jeĂli chcemy na staïe wïÈczyÊ diodÚ. Wpisanie wartoĂci 255 do rejestru OCR sprawia, ĝe dioda bÚdzie zawsze wïÈczona. Jedynie caïkowite wyïÈczenie
danego pinu wymaga pominiÚcia moduïu sprzÚtowego generatora PWM.
Po zapoznaniu siÚ z tym przykïadem kaĝdy powinien juĝ skonfigurowaÊ i wykorzystaÊ tryb PWM w swoich
programach. Warto zauwaĝyÊ, ĝe po skonfigurowaniu tego trybu nasz kod musi juĝ naprawdÚ niewiele robiÊ,
ĝeby zmieniÊ ĂredniÈ wartoĂÊ generowanÈ przez modulowane impulsy. Wystarczy, ĝe do rejestru porównujÈcego wpiszemy nowÈ wartoĂÊ, a sprzÚt zajmie siÚ caïÈ resztÈ. To wszystko sprawia, ĝe uĝywanie trybu
PWM jest niezwykle proste. Jeĝeli chcesz uzyskaÊ napiÚcie dokïadnie w poïowie miÚdzy 5 V i 0 V, wpisujesz
do rejestru OCR1A wartoĂÊ 127. To wszystko! WyglÈda to tak, jakby nasz kod miaï moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego definiowania „analogowej” wartoĂci napiÚcia.

„Analogowe” wyjĂcia moduïów Arduino
Osoby uĝywajÈce moduïów Arduino mogÈ siÚ zastanawiaÊ, dlaczego po prostu nie uĝyjemy pinów wyjĂÊ
analogowych. Przyczyna jest prozaiczna: takie wyjĂcia
nie istniejÈ! OtwierajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, przeïknÚliĂcie czerwonÈ piguïkÚ, a teraz powoli sprawdzacie, jak gïÚboka jest królicza norka. Twórcy platformy Arduino
was okïamujÈ. To wszystko to wielka konspiracja,
która ma przed wami ukryÊ fakt istnienia techniki PWM.
Teraz znacie juĝ prawdÚ!

kuje wïaĂciwy licznik (digitalPinToTimer(pin)),
który trzeba skonfigurowaÊ dla wybranego pinu,
a potem ustawia odpowiednio bity konfiguracyjne
COM i na koniec zapisuje wartoĂÊ do rejestru OCR.
Dokïadnie to samo robiliĂmy w naszych programach!
(Wersja z biblioteki Arduino przy kaĝdej zmianie
wspóïczynnika wypeïnienia ustawia teĝ bity COM,
co jest operacjÈ nadmiarowÈ, ale w ten sposób mamy pewnoĂÊ, ĝe sÈ one wïaĂciwie skonfigurowane).

A mówiÈc serio, platforma Arduino stara siÚ przesïoniÊ wszystkie drobne szczegóïy dziaïania mikrokontrolerów, dlatego jej twórcy nie zaprzÈtajÈ sobie gïowy
róĝnicami miÚdzy wyjĂciem „analogowym” a wyjĂciem PWM. Nie zmuszajÈ nas teĝ do zapamiÚtywania, które piny ïÈczÈ siÚ z danymi licznikami. Przyjrzyj
siÚ funkcji analogWrite() znajdujÈcej siÚ w kodzie
ěródïowym platformy Arduino w pliku wiring_analog.c,
który z kolei umieszczony jest w katalogu arduino-1.0/
hardware/arduino/cores/arduino (dopasuj numer do
swojej wersji Ărodowiska). Przekonasz siÚ, ĝe w gruncie rzeczy funkcja ta robi dokïadnie to samo.

Jednak na platformie Arduino pïacimy za takÈ wygodÚ. Operacje, które w naszym programie zajmujÈ od dwóch do trzech cykli procesora, w wersji Arduino wymagajÈ przynajmniej 50 cykli.
Najpierw sprawdzenie, czy chcemy caïkowicie
wïÈczyÊ albo wyïÈczyÊ pin, potem uĝycie instrukcji switch i przeszukiwanie pamiÚci, ĝeby wybraÊ
rejestry wïaĂciwego licznika, a wszystko po to,
ĝebyĂmy nie musieli przeglÈdaÊ arkusza danych
mikrokontrolera.

Jeĝeli w swoim programie rzadko korzystasz z funkcji analogWrite(), nie bÚdzie to miaïo wiÚkszego
Funkcja analogWrite() najpierw sprawdza, czy zapi- wpïywu na wydajnoĂÊ. JeĂli jednak czÚsto zmieniasz
sywana wartoĂÊ jest równa 0 lub 255, co odpowiada wartoĂci bitów OCR, tak jak bÚdziemy to robiÊ
staïemu wyïÈczeniu i wïÈczeniu pinu. NastÚpnie odszu- w rozdziale 13., ten dodatkowy kod moĝe sprawiÊ,
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„Analogowe” wyjĂcia moduïów Arduino — ciÈg dalszy
ĝe okreĂlone zadanie stanie siÚ niewykonalne. KtoĂ,
kto uĝywaï wczeĂniej platformy Arduino, moĝe narzekaÊ, ĝe teraz musi poznaÊ tyle szczegóïów na temat
mikrokontrolera, ale gdy juĝ opanuje sposoby uĝywania poszczególnych urzÈdzeñ peryferyjnych, okaĝe siÚ,

ĝe otwierajÈ siÚ caïkiem nowe moĝliwoĂci. A gdy juĝ
siÚ wie, jak dziaïajÈ poszczególne czÚĂci mikrokontrolera, ich wïaĂciwe skonfigurowanie okazuje
siÚ caïkiem proste.

Modulowanie szerokoĂci impulsu na dowolnym pinie
PoznaliĂmy juĝ dwie metody implementowania techniki PWM w kodzie dla ukïadu AVR. Jedna z nich polegaïa na caïkowicie programowym tworzeniu pÚtli i bezpoĂrednim przeïÈczaniu stanu wybranego pinu. Druga,
sprzÚtowa metoda dziaïaïa zdecydowanie szybciej, ale pozwalaïa wykorzystaÊ jedynie szeĂÊ pinów ukïadu,
po dwa na kaĝdy z liczników.
GdybyĂmy chcieli zastosowaÊ technikÚ PWM na dowolnym pinie, moĝna uĝyÊ sztuczki, która jest nieco
niestandardowa. Zamiast przeïÈczaÊ stan pinu za pomocÈ wbudowanych elementów samych liczników,
moĝemy wykorzystaÊ przerwania do wywoïywania wïasnego kodu i w nim wïÈczaÊ oraz wyïÈczaÊ wybrany pin.
Nie musimy wiÈzaÊ procesora zadaniem odliczania i oczekiwania, tak jak robiliĂmy w peïni programowym
wariancie. Tym razem odliczaniem zajmie siÚ moduï licznika dziaïajÈcy w trybie normalnym.
Przerwania wywoïywane na poczÈtku kaĝdego cyklu pozwalajÈ wïÈczaÊ piny, natomiast przerwania wynikajÈce z dziaïania rejestrów porównujÈcych umoĝliwiajÈ ich wyïÈczenie. Oznacza to, ĝe metoda ta jest swego
rodzaju hybrydÈ metody caïkowicie programowej i caïkowicie sprzÚtowej. DziÚki zastosowaniu przerwañ
i liczników zmniejsza siÚ obciÈĝenie procesora, ale obsïuga przerwañ wymaga choÊ trochÚ czasu procesora, wiÚc caïoĂÊ nie jest aĝ tak szybka i stabilna jak rozwiÈzanie w peïni sprzÚtowe.
Ze wzglÚdu na to, ĝe przeïÈczaniem stanu wybranych pinów zajmujÈ siÚ procedury obsïugi przerwañ, musimy
mieÊ pewnoĂÊ, ĝe parametry modulacji bÚdÈ na tyle duĝe, by kaĝda z tych procedur mogïa zostaÊ do koñca
wykonana. Wyobraě sobie, co siÚ stanie, jeĝeli wybierzemy wspóïczynnik wypeïnienia o wielkoĂci 6, a podzielnik
zegara przeïÈczymy w najszybszy tryb dziaïania. W takiej sytuacji mamy zaledwie 6 cykli na zakoñczenie
obsïugi przerwania wïÈczajÈcego pin na poczÈtku kaĝdego cyklu, co jest nierealne, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ przerwañ
wymaga przynajmniej 10 cykli na przeïÈczenie kontekstu. (Moĝna, co prawda, postaraÊ siÚ obejĂÊ takie ograniczenie, ale w wielu przypadkach jest to po prostu nieopïacalne).
Do prawidïowego dziaïania metody modulowania szerokoĂci impulsu na dowolnym pinie musimy zatem przypisaÊ podzielnikowi wartoĂÊ przynajmniej 64. Wtedy bÚdziemy mieli doĂÊ czasu na obsïugÚ przerwañ i wszystko
bÚdzie dziaïaïo bez problemów.

Przykïad modulacji impulsu na dowolnym pinie
PodsumowujÈc, mogÚ stwierdziÊ, ĝe modulowanie impulsów na dowolnym pinie realizowane jest przez wybranie
trybu normalnego konkretnego licznika, odliczanie od 0 do 255 i takie skonfigurowanie go, ĝeby przy kaĝdym cyklu wywoïywaï przerwania. Pierwsze przerwanie wywoïywane jest przy przepeïnieniu licznika, gdy
wraca on do poczÈtkowej wartoĂci 0. To w tym przerwaniu wïÈczamy wybrany pin. Drugie przerwanie wywoïywane jest przez rejestr porównujÈcy i zajmuje siÚ wyïÈczeniem pinu, w momencie gdy wartoĂÊ licznika
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zrówna siÚ z wartoĂciÈ rejestru. W ten sposób wiÚksze wartoĂci wpisywane do rejestru OCR powodowaÊ
bÚdÈ, ĝe pin bÚdzie wïÈczony przez wiÚkszÈ czÚĂÊ cyklu. Na tym polega modulowanie szerokoĂci impulsu!
Kod caïego rozwiÈzania przedstawiam na listingu 10.3.
Listing 10.3. Kod programu pwmOnAnyPin.c
// Szybki przykáad modulowania impulsu na dowolnym pinie z wykorzystaniem przerwaĔ
// ------- Preambuáa -------- //
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "pinDefines.h"
#define DELAY 3
volatile uint8_t brightnessA;
volatile uint8_t brightnessB;
// -------- Funkcje --------- //
static inline void initTimer0(void) {
/* musi mieü wartoĞü /64 ze wzglĊdu na zaleĪnoĞci czasowe */
TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);
/* oba przerwania porównywania wyjĞcia */
TIMSK0 |= ((1 << OCIE0A) | (1 << OCIE1B));
TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
/* wáączenie przerwania przepeánienia */
sei();
}
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
LED_PORT = 0xff;
OCR0A = brightnessA;
OCR0B = brightnessB;
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
LED_PORT &= 0b11110000;
}
ISR(TIMER0_COMPB_vect) {
LED_PORT &= 0b00001111;
}

/* wyáącz dolne cztery diody */

/* wyáącz górne cztery diody */

int main(void) {
// -------- Inicjacja --------- //
uint8_t i;
LED_DDR = 0xff;
initTimer0();
// ------ PĊtla zdarzeĔ ------ //
while (1) {
for (i = 0; i < 255; i++) {
_delay_ms(DELAY);
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brightnessA = i;
brightnessB = 255 - i;
}
for (i = 254; i > 0; i--) {
_delay_ms(DELAY);
brightnessA = i;
brightnessB = 255 - i;
}
}
return (0);

/* Koniec pĊtli zdarzeĔ */
/* ta instrukcja nie zostanie wykonana */

}

Tutaj równieĝ muszÚ wyjaĂniÊ kilka szczegóïów. Po pierwsze zauwaĝ, ĝe tym razem zdefiniowaïem dwie
zmienne globalne — brightnessA i brightnessB — które na poczÈtku kaĝdego cyklu ïadowane sÈ do
rejestrów porównujÈcych. Dlaczego nie moĝemy wpisywaÊ tych wartoĂci bezpoĂrednio do rejestrów OCR0A
i OCR0B? Po prostu w zaleĝnoĂci od momentu, w którym wartoĂÊ zostanie zapisana do tego rejestru, moĝe
siÚ zdarzyÊ, ĝe modulacja impulsu przeskoczy o jeden cykl. RozwiÈzaniem tego problemu jest wpisywanie
nowej wartoĂci do rejestrów w ĂciĂle okreĂlonym momencie, czyli w przerwaniu wywoïywanym przepeïnieniem licznika. Obie zmienne globalne mogÈ byÊ w dowolnej chwili modyfikowane w funkcji main(), ale ich
wartoĂci zostanÈ przepisane do rejestrów OCR0 dopiero po wywoïaniu przerwania przepeïnienia. SÈ zatem
najprostszym buforem.
Wywoïywanie trzech róĝnych przerwañ z jednego licznika jest zadziwiajÈco proste. W kodzie funkcji init
´Timer0() moĝna zobaczyÊ, ĝe wymaga to ustawienia zaledwie trzech bitów w rejestrze maski przerwañ
TIMSK. Jak juĝ wspominaïem, ěródïo taktowania licznika musi byÊ znacznie wolniejsze od zegara taktujÈcego
pracÚ procesora, bo wtedy umoĝliwia prawidïowÈ pracÚ procedur obsïugi przerwañ. Z tego powodu wybraïem dla podzielnika wartoĂÊ 64. Na koniec, choÊ ten punkt dotyczy wszystkich przypadków uĝycia przerwañ, nie moĝna zapomnieÊ o wïÈczeniu caïego systemu przerwañ za pomocÈ instrukcji sei().
Pozostaïa czÚĂÊ kodu jest juĝ bardzo prosta. Procedury obsïugi przerwañ powinny byÊ jak najkrótsze, poniewaĝ bÚdÈ wywoïywane naprawdÚ czÚsto. W tym przypadku przerwania porównania skïadajÈ siÚ z pojedynczej
instrukcji. I w koñcu, w funkcji main() zademonstrowany zostaï sposób uĝycia tej metody modulowania
impulsu na dowolnym pinie. Pozwala ona na ustalenie wspóïczynnika wypeïnienia w dowolnym momencie
pracy programu, a licznik i przerwania zajmÈ siÚ juĝ resztÈ.

Zakoñczenie: inne moĝliwoĂci dla PWM
i listy kontrolne liczników
W tym rozdziale zaprezentowaïem trzy metody generowania „analogowego” wyjĂcia realizowanego przez szybkie
przeïÈczanie stanu cyfrowego pinu. Na poczÈtku caïoĂÊ zaprogramowaliĂmy samodzielnie, do przygotowania wyjĂcia z modulowanÈ szerokoĂciÈ impulsu wykorzystujÈc caïÈ moc obliczeniowÈ procesora. NastÚpnie
wszystkie zwiÈzane z tymi pracami zadania przerzuciliĂmy na moduï zegara i licznika. To zdecydowanie
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najczÚĂciej stosowana i najwszechstronniejsza metoda tworzenia modulowanego wyjĂcia, choÊ ograniczona
jest do sterowania jedynie dwoma pinami na licznik. PamiÚtaj o tych ograniczeniach podczas projektowania
wïasnych ukïadów, a sprzÚtowa funkcja generowania PWM nigdy CiÚ nie zawiedzie.
Na koniec zademonstrowaïem specjalnÈ metodÚ pozwalajÈcÈ na modulowanie impulsów na dowolnym pinie,
wykorzystujÈcÈ moduï zegara i licznika w poïÈczeniu z automatycznie wywoïywanymi przerwaniami, które
zajmowaïy siÚ przeïÈczaniem stanu pinów. W porównaniu do metody caïkowicie sprzÚtowej, wymaga to niewielkiego nakïadu pracy procesora i redukuje maksymalnÈ szybkoĂÊ modulacji ze wzglÚdu na czas potrzebny
na obsïugÚ przerwania. Poza tym, niezbÚdne jest zastosowanie zmiennych globalnych, aby uniknÈÊ przeskoków
przy zmianie wartoĂci rejestrów porównujÈcych. Z drugiej strony, jeĝeli naprawdÚ musisz modulowaÊ
impulsy na niestandardowych pinach i masz niewykorzystany licznik, to jak najbardziej moĝesz przeïÈczyÊ go
w tryb normalny i pozwoliÊ na wywoïywanie przerwañ.
Tymi trzema opcjami opisanymi rozdziale praktycznie wyczerpaïem temat modulowania szerokoĂci impulsu.
Na zakoñczenie chciaïbym wspomnieÊ o innych metodach tworzenia analogowych wyjĂÊ z ukïadu AVR. Jeĝeli
potrzebujesz wiÚkszej wydajnoĂci zarówno pod wzglÚdem redukcji cyfrowych szumów, jak i wiÚkszej czÚstotliwoĂci wyjĂcia, musisz znaÊ inne rozwiÈzania.
Konwertery cyfrowo-analogowe (CA).
Prosty podzielnik napiÚcia
Jeĝeli sÈ Ci potrzebne tylko cztery dyskretne wartoĂci napiÚcia, moĝesz poïÈczyÊ dwa koñce podzielnika
napiÚcia zbudowanego z oporników do dwóch pinów wyjĂciowych ukïadu AVR. Gdy oba piny bÚdÈ miaï
stan wysoki, na wyjĂciu pojawi siÚ napiÚcie zasilajÈce. Gdy oba piny przeïÈczymy w stan niski, na wyjĂciu odczytamy 0 V. Gdy natomiast jeden z pinów bÚdzie w stanie wysokim, a drugi w niskim, napiÚcie
na wyjĂciu podzielnika znajdzie siÚ pomiÚdzy tymi wartoĂciami granicznymi.
Jeĝeli w takim podzielniku napiÚcia jeden opornik bÚdzie miaï wartoĂÊ dwukrotnie wiÚkszÈ od drugiego,
uzyskamy podziaï w stosunku 1/3. WïÈczenie jednego pinu przy wyïÈczonym drugim pozwoli uzyskaÊ
na wyjĂciu napiÚcie 1/3 × 5 V albo (w odwrotnej konfiguracji) 2/3 × 5 V.
Jeĝeli potrzebujesz tylko jednej poĂredniej wartoĂci napiÚcia, ale musi byÊ ona bardzo dokïadna, moĝesz
odpowiednio dopasowaÊ wartoĂci oporników skïadajÈcych siÚ na podzielnik. Opcjonalnie moĝesz teĝ
wykorzystaÊ potencjometr, co pozwoli na dopasowywanie napiÚcia wyjĂciowego.
Samodzielnie zïoĝony konwerter CA typu R–2R
RozwijajÈc pomysï z prostym podzielnikiem napiÚcia, moĝesz zbudowaÊ wielowejĂciowy, zagnieĝdĝony
podzielnik napiÚcia wykorzystujÈcy znacznie wiÚcej oporników. Powstanie wtedy caïa drabinka podzielników, która umoĝliwia wpisanie binarnej wartoĂci na wyjĂcia ukïadu AVR w celu uzyskania dopasowanego do tej wartoĂci napiÚcia. Sztuczka polega na tym, ĝeby odpowiednio dobraÊ wartoĂci oporników.
Przykïadowo budujÈc 8-bitowy konwerter tego rodzaju, musimy podïÈczyÊ wszystkie 8 pinów portu B
do oporników o wartoĂci 2R, te poïÈczyÊ ze sobÈ opornikami o wartoĂci R, a opornikiem o wartoĂci 2R
poïÈczyÊ najmniej znaczÈcy bit z uziemieniem. (W sieci WWW na pewno ïatwo znajdziesz schemat poïÈczeñ tego konwertera). W efekcie kaĝdy pin ukïadu AVR bÚdzie wpïywaï na wyjĂciowe napiÚcie ukïadu
zgodnie ze swojÈ wagÈ w bajcie, dziÚki czemu bÚdziemy mogli po prostu wpisaÊ wartoĂÊ napiÚcia do
portu mikrokontrolera. Przykïadowo wpisanie do portu wartoĂci 63 spowoduje wygenerowanie napiÚcia
5 V/4, przy napiÚciu zasilajÈcym wynoszÈcym 5 V.
Zbudowanie konwertera typu R–2R jest doĂÊ proste, a przy zastosowaniu oporników o tolerancji 1%
moĝna uzyskaÊ caïkiem niezïÈ dokïadnoĂÊ odwzorowania napiÚÊ. Jeszcze lepsze wyniki uzyskasz, stosujÈc oporniki o jednakowej wartoĂci, ale ukïadajÈc po dwa równolegle w celu uzyskania wartoĂci R.
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JeĂli wyszukasz w sieci schematy takiego konwertera, nie zapomnij, ĝe jego wyjĂcie zazwyczaj wymaga
zastosowania wzmacniacza, który wyeliminuje ryzyko przeciÈĝenia wyjĂcia sieci oporników.
KolejnÈ zaletÈ konwertera typu R–2R (obok jego prostoty) jest to, ĝe poszczególne bity sÈ obciÈĝane
równolegle podczas generowania napiÚcia wyjĂciowego. Oznacza to, ĝe zmiany napiÚcia sÈ równie szybkie,
co operacje zapisywania nowych wartoĂci do portu mikrokontrolera. W ten sposób moĝemy generowaÊ
napiÚcia o czÚstotliwoĂci dochodzÈcej do megaherców. W miejscach zmiany wartoĂci napiÚcia nie powstajÈ
teĝ tÚtnienia, poniewaĝ przejĂcia pomiÚdzy poziomami sÈ zwykle ïagodne. WadÈ tego rozwiÈzania jest to,
ĝe wymaga zastosowania oĂmiu pinów, których moĝna by uĝyÊ do innych celów.
ZewnÚtrzne ukïady konwerterów CA
Samodzielne przygotowanie konwertera R–2R dla rozdzielczoĂci 8 bitów nie powinno sprawiaÊ trudnoĂci,
jednak juĝ przy 10 bitach trzeba bardzo dokïadnie wybieraÊ oporniki, a uzyskanie wiÚcej niĝ 12 bitów
jest praktycznie niemoĝliwe. Aby zatem generowaÊ wysokiej jakoĂci sygnaï audio, musimy wykorzystaÊ
gotowe ukïady konwerterów CA. Niektóre z nich to starannie przygotowane drabinki oporników R–2R,
ale wiÚkszoĂÊ zawiera zïoĝone cyfrowe ukïady logiczne dziaïajÈce z bardzo wysokÈ czÚstotliwoĂciÈ.
DziÚki temu, ĝe ukïady te sÈ wzglÚdnie czÚsto uĝywane w konsumenckich produktach audio, z pewnoĂciÈ ïatwo znajdziesz konwerter CA doskonale dopasowany do generowania sygnaïów stereo (16- lub
24-bitowy i 44,1 lub 96 kHz) kosztujÈcy zaledwie kilka zïotych. Takie nowoczesne konwerter najczÚĂciej
pobierajÈ dane poprzez szeregowe magistrale SPI lub I2C, o których napiszÚ w rozdziaïach 16. i 17.
PoszukujÈc wïaĂciwego ukïadu CA, obok rozdzielczoĂci mierzonej w bitach, trzeba braÊ pod uwagÚ poĝÈdanÈ szybkoĂÊ konwersji oraz dokïadnoĂÊ odwzorowania napiÚcia. Jeĝeli chcesz mieÊ ukïad o absolutnie
najlepszych parametrach, jego koszt moĝe siÚ okazaÊ astronomiczny! Po prostu konwertery przystosowane do generowania sygnaïów audio nie majÈ idealnej czuïoĂci i odwzorowania, a ich maksymalna
czÚstotliwoĂÊ pracy nie jest trudna do osiÈgniÚcia, co przekïada siÚ na wzglÚdnie niskÈ cenÚ. JeĂli jednak potrzebujesz konwertera pracujÈcego z precyzjÈ do mikrowolta albo dziaïajÈcego z czÚstotliwoĂciÈ
mierzonÈ w megahercach, musisz gïÚbiej siÚgnÈÊ do kieszeni.
Na zakoñczenie ostatnich dwóch rozdziaïów, w których koncentrowaliĂmy siÚ na róĝnym wykorzystaniu
moduïów zegara i licznika, przygotowaïem listÚ kontrolnÈ wszystkich poleceñ konfiguracyjnych niezbÚdnych
do ich prawidïowego uĝycia. Nie ma ona zastÚpowaÊ sekcji „Register Description” z arkusza danych mikrokontrolera, ale jej celem jest bezpieczne poprowadzenie CiÚ przez caïy system.
Oto lista kontrolna konfiguracji liczników.
1. Najpierw zdecyduj, którego licznika chcesz uĝyÊ. Zwykle bÚdzie to zaleĝaïo od potrzebnej Ci rozdzielczoĂci licznika. Jeĝeli caïkowicie wystarczy Ci rozdzielczoĂÊ 8 bitów, wybierz licznik numer 0 lub 2. Jeĝeli
niezbÚdna bÚdzie rozdzielczoĂÊ 16 bitów albo licznik ten jest po prostu nieuĝywany, wybierz licznik numer 1.
2. NastÚpnie zdecyduj, w jakim trybie ma pracowaÊ licznik: ustaw odpowiednio bity WGMn0 i WGMn1 w rejestrze
TCCRnA oraz bit WGMn2 w rejestrze TCCRnB. W arkuszu danych mikrokontrolera przejrzyj tabelÚ „Waveform
Generation Mode Bit Description”.
a. Zliczasz zdarzenia albo odliczasz czas? Potrzebujesz trybu normalnego. (Nie trzeba tu ustawiaÊ bitów
konfiguracyjnych).
b. Uĝywasz licznika jak generatora podstawy czasu albo czÚstotliwoĂci? Najïatwiej bÚdzie to zrobiÊ
w trybie CTC. Ustaw bit WGMn1 w rejestrze TCCRnA.
c. Uĝywasz licznika do modulowania szerokoĂci impulsu? Zazwyczaj najlepiej bÚdzie uĝyÊ trybu PWM.
Jeĝeli nie musisz regulowaÊ czÚstotliwoĂci cyklu, ustaw bity WGMn0 i WGMn1 w rejestrze TCCRnA,
a w przeciwnym przypadku ustaw bit WGMn2 w rejestrze TCCRnB.
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3. Chcesz skierowaÊ wyjĂcie licznika bezpoĂrednio na pin ukïadu? Ustaw bity COMxA i COMxB w rejestrze
TCCxA.
4. Oblicz, jakÈ wartoĂÊ podzielnika zegara ustawiÊ w bitach CSnx w rejestrze TCCRnB.
5. Jeĝeli uĝywasz wartoĂci porównujÈcej, dobrze jest wpisaÊ jej domyĂlnÈ wartoĂÊ do rejestrów OCRnA
oraz OCRnB. Jeĝeli chcesz, ĝeby na pinach pojawiaïy siÚ impulsy modulowane licznikiem w trybie PWM,
nie zapomnij o odpowiednim skonfigurowaniu rejestru DDR.
6. Czy w poïÈczeniu z licznikiem uĝywasz teĝ przerwañ?
a. W trybie normalnym wïÈcz przerwanie przepeïnienia licznika, ustawiajÈc bit TOIEn w rejestrze TIMSKn.
b. W trybach PWM lub CTC wïÈcz przerwania wartoĂci porównywanych, ustawiajÈc bity OCIEnA i OCIEnB
w rejestrze TIMSKn.
c. Nie zapomnij wïÈczyÊ caïego systemu przerwañ za pomocÈ instrukcji sei(). PamiÚtaj o przygotowaniu procedur obsïugi przerwañ.
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bit, 69
EESAVE, 411
adaptery programatorów, 47
TWEA, 353
ADC, Analog to Digital Converter,
TWSTA, 353
129
TWSTO, 353
adresy pamiÚci, 368
bitowe operatory logiczne, 75
ADSR, 274, 276
bity
akumulator, 265
bezpiecznika, 189
amplituda podtrzymania, sustain,
multipleksera, 148
274
przeïÈczanie, 78
analogowe wyjĂcia moduïów, 206
przesuwanie, 71
arkusz danych, 23
wïÈczanie, 76
atak, attack, 273
wyïÈczanie, 79
automatyzacja kompilacji, 31
wymiana, 328
blinkenlights, 62
bïÚdy programu AVRDUDE, 49
B

A

bezpiecznik, 188
bezpoĂrednia synteza cyfrowa,
264, 267
bezwïadnoĂÊ wzroku, 61
biblioteka
25LC256, 337
avr/power.h, 422
pgmspace.h, 371
bieg jaïowy, 305

C
cofanie, 296
CPU, 23
czas
opadania, decay, 273
ĝycia pamiÚci, 401
czasomierze, 26

czÚstotliwoĂÊ
cykli, 178
impulsów sterujÈcych, 219
noĂna, 195
próbkowania, 269
czujnik, 130, 136
drgañ, 255
LM75, 350
pojemnoĂciowy, 165, 167

D
DDS, Direct Digital Synthesis, 264
deassemblacja, 181
debugowanie, 32, 173, 273, 423
dereferencje wskaěników, 380
detektor wibracji, 251
dioda LED, 44
dioda zabezpieczajÈca, 291
DPCM, Differential Pulse-Code
Modulation, 368
dwubitowe, 391
jednobitowe, 391
dynamiczna
kontrola gïoĂnoĂci, 273
obwiednia děwiÚku, 274
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dysk piezoelektryczny, 246
dziaïanie
konwertera AC, 132
protokoïu I2C, 348

E
edytor
gedit, 30
Notepad++, 30
Programmer’s Notepad, 30
TextMate, 30
EEPROM, 23, 332, 364, 399–420
efekt odbicia przycisku, 117
eliminowanie odbiÊ, 116
EMF, Electro-Motive Force, 290

F
fala sinusoidalna, 267
faza, 343
filtr dolnoprzepustowy, 270
Flash, 23, 53, 332
format Intel hex dump, 407
fotorezystor, 134–137
funkcja
_delay_ms(), 159, 195
createHeader(), 397
debounce(), 119
decodeVigenere(), 420
displayCodes(), 418
eeprom_block_update(), 402
eeprom_read_block(), 406,
407
eeprom_update_byte(), 400
eeprom_update_word(), 402
eeprom_write_byte(), 400
EEPROM_writeByte(), 344
encodeVigenere(), 420
enterText(), 415, 418
getDifferences(), 397
i2cWaitForComplete(), 353,
356
initI2C(), 353
initInterrupt0(), 159
initSPI(), 341
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initTimer0(), 192
initTimers(), 203
ISR(), 160
main(), 82, 225, 390
packTwoBitDPCM(), 397
pgm_read_byte(), 370, 377,
380
playNote(), 176, 182
POVDisplay(), 65
printFromEEPROM(), 414, 416
printString(), 368, 410, 414
pwmAllPins(), 201
quantize(), 397
return(), 58
scaleData(), 397
setTime(), 235
sizeof(), 379
SPI_tradeByte(), 342
takeSteps(), 317, 320
trapezoidMove(), 319
unpackMono(), 397
funkcje
pomocnicze, 343
w jÚzyku C, 67

G
generowanie danych audio, 391
gïoĂnoĂÊ, 269, 273
gniazdo ZIF, 47
granice mikrokroków, 323

I
IDE, 31, 37
IDE Arduino, 37–39
identyfikowanie przewodów
silnika krokowego, 311
inicjowanie
konwertera AC, 140
liczników, 203
pamiÚci EEPROM, 410
instalowanie jÚzyka Python, 124
instrukcja #define, 72
instrukcje przesuwajÈce, 72

interfejs
I2C, 356
SPI, 31

J
jÚzyk
C, 38, 57
Python, 124

K
kable DAPA, 42
kadrowanie danych, 326
kalibracja serwomotoru, 232
kalkulator bitów
bezpiecznikowych, 190
karty pamiÚci SD, 333
kasowanie pamiÚci, 411
kod programu, Patrz program
kodowanie
DPCM, 393, 394
děwiÚku, 391
kody bïÚdów I2C, 356
komparator analogowy, 423
kompilacja, 32
kompilator
avr-gcc, 31
GCC, 31, 113
komunikacja
szeregowa, 25
z czujnikiem, 350
konfiguracja
bitów multipleksera, 148
liczników, 203, 210
moduïu Arduino, 34
plików makefile, 51
programu AVRDUDE, 51
Ărodowiska IDE, 38
w systemie Linux, 33
w systemie Mac, 34
w systemie Windows, 33
wejĂÊ, 111
wyjĂcia, 60
konstruowanie blinkenlightów, 62
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kontrola
gïoĂnoĂci, 273
przyspieszeñ, 318
konwerter
AC, 25, 129, 142, 237
CA, 130, 209
CA typu R–2R, 209
kroki, 308, 310
kwalifikator EEMEM, 409

L
laserowy zegar sïoneczny, 222
lewe ukoĂniki, 371
liczby
caïkowite, 269
zmiennoprzecinkowe, 401
licznik, 26
sprzÚtowy, 175
watchdog, 421
linia
MISO, 327
MOSI, 327
listy kontrolne liczników, 208


ïañcuch narzÚdzi, 29

M

metoda DPCM, 391
metody debugowania, 273
miernik czasu reakcji, 177
mikrokontroler, 19, 21
ATmega168, 26
ATmega328P, 38
AVR, 33
mikrokroki, 320
miksowanie sygnaïów, 269
modulacja
amplitudy, 185–187
impulsów, 201
kodowo-impulsowa, 391
szerokoĂci impulsu, 197,
206, 302
moduï Arduino, 32, 34
piny, 37
wady, 35
zalety, 35
moduï TWI, 353
moduïy w jÚzyku Python, 236
MOSFET, 283
mostek H, 295–302
mostek H podwójny, 312
multiplekser, 147

N
nadpróbkowanie, 237, 245
napiÚcie wsteczne, 290
narzÚdzia programowe, 32
nastawianie napiÚÊ, biasing, 237
natÚĝenie Ăwiatïa, 134
nazwy pinów, 37
nieulotne parametry
konfiguracyjne, 364
numer przerwañ, 164
numeracja, 73

magistrala SPI, 327
makra kompilatora GCC, 113
makro
_BV(), 75
CURRENT_LOCATION_POINT
ER, 363
PROGMEM, 370, 372
SLAVE_SELECT, 339
SLAVE_SELECT i
SLAVE_DESELECT, 339
O
manipulowanie bitami, 69, 71, 74,
84
obsïuga
martwa strefa, dead band, 215
magistrali I2C, 353
maska
odbiÊ, 118
bitowa, bitmask, 77
przerwania, 170, 173, 389
pinów, 163
zewnÚtrznej pamiÚci, 325

obwiednia
ADSR, 276
děwiÚku, 274
odbicia, 119
odczyt
nieistniejÈcego wskaěnika, 419
wartoĂci napiÚcia, 386
pamiÚci EEPROM, 405, 407
odpytywanie portu, 276
odtwarzanie děwiÚków, 265, 386
okablowanie moduïu Arduino, 40
opcje
podzielnika zegara, 140
programu AVRDUDE, 49
operator
==, 115
adresu, 369
AND, 79, 80, 113
NOT, 79
OR, 76, 78
XOR, 78
operatory logiki bitowej, 76
opornik, 241
podciÈgajÈcy, 110, 335
podciÈgajÈcy wewnÚtrzny, 111
oprogramowanie ïadujÈce, 30
organizacja danych, 408
oscylatory, 422
oszczÚdzanie energii, 422

P
pakiet
Atmel Studio, 31
Eclipse, 31
WinAVR, 30
pamiÚci ulotne, 332
pamiÚÊ
EEPROM, 23, 332, 364,
399–420
EEPROM SPI, 339
Flash, 23, 53, 332
RAM, 23
pÚtla
for, 83, 172
while, 58, 74
zdarzeñ, 139
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piezoelementy, 247
pin
RESET, 64, 335
SPEAKER, 183
piny
mikrokontrolera, 37
programowania ukïadu, 44
ukïadu AVR, 22, 164
wyjĂciowe, 342
zasilania, 136
pisanie kodu, 32
planowanie, 32
platforma Arduino, 35
plik
_servoClickFunctions.c, 230
_servoSerialHelpers.c, 231
25LC256.c, 339
25LC256.h, 337
allDigits.h, 384
avr/sleep.h, 244
blinkLED.c, 57
fatSaw.h, 272
i2c.h, 354
makefile, 31, 34, 42, 51
portpins.h, 38, 39
quickDemo.c, 402
servoSundial.h, 228
talkingVoltmeter.h, 382
vigenereCipher.c, 413
pliki
.hex, 408
.wav, 397
nagïówkowe, 382
podïÈczenie
przycisku, 110, 111
serwomotoru, 216
podzielnik
napiÚcia, 133–138, 209, 239
zegara, 185
polaryzacja, 343
polecenie
acr-objdump, 181
dump eeprom, 403
make flash, 42, 54
make main, 34
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make size, 373
sizeof(), 379
polowe tranzystory mocy, 284
poïÈczenia cewek w silniku, 312
pomiar czasu, 166
port
równolegïy, 42
szeregowy, 231, 363
USART, 276
potencjometr, 137, 138
póïkroki, 308, 310
procedura obsïugi przerwania, 25,
173, 389
procesor, 23
profil szybkoĂci, 320
program
adsr.c, 274
amRadio.c, 193
AVRDUDE, 38, 48, 189,
403–407
avrMusicBox.c, 120
blinkLED, 56, 60
bossButton.c, 125
bossButton.py, 124
calibrateTime.py, 233
capSense.c, 169
cylonEyes.c, 70
dcMotorWorkout.c, 291
dds.c, 267
debouncer.c, 118
eememDemo.c, 409
fatSaw.c, 271
favoriteColor.c, 406
footstepDetector.c, 255
generateScale.py, 278
generateWavetables.py, 277
hBridgeWorkout.c, 300
helloInterrupt.c, 158
i2cThermometer.c, 357
lightSensor.c, 138
loggingThermometer.c, 359
make, 34
nightLight.c, 150
povToy.c, 66
progmemDemo1.c, 370

progmemDemo2.c, 374
progmemDemo3.c, 376
progmemDemo4.c, 378
pwm.c, 200
pwmOnAnyPin.c, 207
pwmTimers.c, 202
reactionTimer.c, 177, 178
serialScope.py, 146, 173
servoSundial.c, 226
servoWorkout.c, 217
showingOffBits.c, 81
simpleButton.c, 114
slowScope.c, 143
spiEEPROMDemo.c, 336
stepperWorkout.c, 315, 319
talkingVoltmeter.c, 387
timerAudio.c, 182
toggleButton.c, 116
vigenereCipher_outline.c, 415
voltmeter.c, 243
wave2DPCM.py, 394
programator
Atmel AVRISP mkII, 42
LadyAda’s, 43
USBasp, 42
USBTiny, 42, 47
USBTinyISP, 43
programatory
pamiÚci Flash, 30, 31
ukïadów AVR, 40
sprzÚtowe, 42
programowanie ukïadu AVR, 29
programy rozruchowe, 422
projekt
czujnik pojemnoĂciowy, 165
gadajÈcy woltomierz, 381
miernik czasu reakcji, 177
miernik Ăwiatïa, 133
oczy Cylonów, 70
oĂwietlenie nocne, 147
popisy, 81
powolny oscyloskop, 141
pozytywka, 120
protokoïujÈcy termometr
cyfrowy, 352
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przycisk na szefa, 122
przygaszanie diod, 198
radio AM, 185
szyfrator kodu Vigenère’a, 412
syntezator děwiÚków, 263
woltomierz, 238
wykrywacz kroków, 246
zabawka Ăwietlna, 61
zegar sïoneczny, 220
protokoïowanie danych, 359
protokóï
I2C, 347, 351, 359
SPI, 325, 342, 359
próbki fali sinusoidalnej, 266
przebieg czasowy transmisji, 349
przechowywanie danych, 367
przekaěniki, 285
przekaěniki statyczne, 286
przeïÈczanie bitów, 78
przeïÈczniki, 279, 287
dolne, 281
górne, 281
przepalanie bezpieczników, 189,
190
przepeïnienie licznika, 276
przerwania, 25, 162
sprzÚtowe, 155
wywoïywane wewnÚtrznie, 156
wywoïywane zewnÚtrznie, 157
zmiany stanu pinów, 164, 165
przerwanie INT0, 163
przesuwanie bitów, 71
przewody magistrali I2C, 352
przycisk, 110, 157
przyspieszenie, 318
PWM, pulse width modulation,
197, 200

R
RAM, 23
rdzeñ, 23
rejestr
ADMUX, 148
DDR, 111
DDRx, 59

OCRn, 177
OSCCAL, 422
PIND, 112
PINx, 59
PORTD, 112
PORTx, 59
TWAR, 353
TWCR, 356
rejestry
przesuwajÈce, 328–330
sprzÚtowe, 57, 59
wejĂcia-wyjĂcia, 22
rodzaje
dysków piezoelektrycznych,
248
pamiÚci, 23
silników krokowych, 308
rodzina ATmegaxx8, 27
równanie Ăredniej kroczÈcej, 254

S
samokalibracja, 251
samorozïadowanie, 365
schemat
mostka H, 297
programatora AVR, 45, 46
ukïadu z czujnikiem
pojemnoĂciowym, 168
ukïadu z piezoelementem, 249
zabawki Ăwietlnej, 63
serwomotory, 213, 214
silnik
krokowy, 307, 309, 314
pozycjonujÈcy, 214
prÈdu staïego, 288, 307
unipolarny, 313
z przekïadniami, 294
skalowanie napiÚcia, 241
skrypty, 123
sïowo kluczowe volatile, 171
specyfikacja silnika, 293
SPI, Serial Peripherial Interface,
31, 326
sprawdzanie stanu bitów, 113
stany napÚdu, 303

sterowanie
prÈdami, 280
serwomotorami, 213
silnikami, 295
szybkoĂciÈ procesora, 191
struktury danych, 382
sygnaï audio, 391
symbole tranzystorów polowych,
283
synteza cyfrowa, 264, 267
system PCINT, 158
szerokoĂÊ impulsu, 206
szybki tryb PWM, 204, 219
szybkoĂÊ
magistrali I2C, 355
pracy silnika, 290
pracy zegara, 180, 190
procesora, 187, 191
wybrzmiewania, release rate,
274
szyfr Vigenère’a, 412
szyfrator, 412

¥
Ărednia
kroczÈca, 237
kroczÈca wykïadniczo
waĝona, 252
wartoĂÊ napiÚcia, 198
Ărodowisko IDE Arduino, 31, 38

T
tablice, 278, 375
tablice wskaěników, 384, 419
technika
DPCM, 368
PWM, 198
termometr
protokoïujÈcy, 352, 364
z interfejsem, 356
testowanie, 32
testowanie wartoĂci bitów, 113
transmiter czÚstotliwoĂci
radiowych, 185
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transoptory, 143
tranzystory, 64
bipolarne, 281
Darlingtona, 282
mocy, 284
polowe, 64, 283
triaki, 286
tryb
CTC, 178, 317
napÚdu blokada-antyfaza, 304
napÚdu znak-moduï, 303
PWM, 203, 204
uĂpienia, 244
wyïÈczenia zasilania, 246
tryby
danych, 343
generatora prostych
przebiegów, 178
pracy zegara, 178
uĂpienia, 245
tworzenie
fali sinusoidalnej, 267
menu, 363
typ
char, 405
int, 405
long, 405
long long, 405
word, 405
typy danych, 404

U
ukïad
ATtiny44, 27
ATtiny45, 26
blokady-antyfazy, 304
nocnego oĂwietlenia, 150

SN754410, 312
wykrywacza kroków, 249
ukïady
mostków H, 306, 307
peryferyjne, 25
urzÈdzenie
gïówne, master, 327
podlegïe, slave, 327
uĝywanie
pamiÚci EEPROM, 400
pamiÚci EEPROM SPI, 335
pamiÚci programu, 367

W
wady platformy Arduino, 35
wejĂcia, 24
wejĂcia cyfrowe, 109
wektory przerwañ, 162
wirtualny rejestr, 139
wïÈczanie bitów, 76, 78
wskaěnik, pointer, 363, 370, 375
jako parametr, 376
na typ, 373, 379
wskaěniki laserowe, 224
wybieranie
opornika, 284
szybkoĂci zegara, 190
wyjĂcia, 24
analogowe, 205
cyfrowe, 55
wykorzystanie pamiÚci programu,
367
wykrywacz kroków, 250
wyïÈczanie bitów, 79
wymiana bitów, 328
wyznaczanie bitów
bezpiecznikowych, 190

Z
zabawka Ăwietlna, 63
zalety platformy Arduino, 35
zaokrÈglanie liczb, 254
zapis w pamiÚci, 404
zapisywanie
danych, 400
pamiÚci EEPROM, 407
programów, 32, 39, 41
zasilanie cewek, 311
zastosowania rejestrów
przesuwajÈcych, 330
zegar, 24, 229
sïoneczny, 221
sprzÚtowy, 175
typu watchdog, 36
zewnÚtrzne przerwanie INT0, 158
ZIF, Zero Insertion Force, 47
zïÈcza
ISP, 46
programatora, 44
zmiana stanu
pinów, 163–165
przycisku, 115
zmienna
SENSE_TIME, 173
THRESHOLD, 173
zmienne
globalne, 171
ulotne, 171, 172
znak liczby, 269

½
ěródïa taktowania, 422

¿
ĝÈdanie przerwania, 162
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Skorowidz
Kup książkę

Poleć książkę

