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Program – zliczanie czasu rzeczywistego
Napisać program, który będzie zliczał czas rzeczywisty
(sekundy, minuty i godziny). Wykorzystać przerwania
pochodzące od układów czasowo-licznikowych
kontrolera 8051.

Obsługa przerwań (2)

Napisać program zliczający czas rzeczywisty – sekundy, minuty i godziny
wykorzystując do tego celu przerwania generowane przez jeden z dwóch
układów czasowo-licznikowych mikrokontrolera 8051. Dokładne odmierzanie
czasu zapewnione będzie dzięki połączeniu właściwości zliczania wewnętrznych
impulsów zegarowych przez układ licznikowy. Układ licznikowy generował po
wystąpieniu przepełnienia generował będzie przerwania. Bardzo istotny jest
priorytet danego przerwania nad innymi. W przypadku zaistnienia większej ilości
przerwań o kolejności przyjęcia przerwania decyduje priorytet. Przerwanie o
niższym priorytecie będzie oczekiwało na przyjęcie przez system przerwań.
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Założenia wstępne
Należy zarezerwować 3 komórki pamięci do zliczania
odpowiednio sekund, minut i godzin.
Zliczanie powinno odbywać się w kodzie BCD.
Wykorzystać układ czasowo-licznikowy T1.

Obsługa przerwań (3)

Rezerwujemy 3 komórki pamięci, które będą zliczały odpowiednio sekundy,
minuty i godziny. Zliczanie powinno odbywać się w kodzie BCD – dzięki temu
zarówno sekundy jak i minuty i godziny przechowywane będą na czterech bitach
danej komórki pamięci. Inkrementacją sekund, minut i godzin zajmie się
procedura obsługi przerwania od układu czasowo-licznikowego. W pętli głównej
programu należy realizować prezentację aktualnej zliczonej wartości czasu
rzeczywistego. Należy również zadbać o korektę dziesiętnej wartości
akumulatora po inkrementacji danej jednostki czasu w celu wyeliminowania
wartości 0Ah po wartości 09h. Do wygenerowania odpowiedniej, powtarzającej
się procedury obsługi przerwania, który zapewniała będzie inkrementację
wykorzystać należy układ czasowo-licznikowy T1.
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Algorytm programu
1. Wstępne obliczenia czasu trwania jednego cyklu
maszynowego mikrokontrolera.
2. Deklaracja liczników sekund, minut i godzin.
3. Obsługa procedury przeładowania licznika T1 (rejestr
IE).
A. zgłoszenie przerwania,
B. skok do tablicy wektorów przerwań
4. Obsługa korekcji dziesiętnej.
5. Obsługa procedury zapamiętywania zliczanego czasu
rzeczywistego.

Obsługa przerwań (4)

Na samym początku należy dokonać obliczenia czasu trwania pojedynczego
cyklu maszynowego mikrokontrolera. Przy założeniu, że mikrokontroler pracuje
z częstotliwością x [Hz] wyznaczamy czas trwania cyklu maszynowego z
zależności 12/x. Liczniki mikrokontrolera T0 i T1 pracując w trybie czasomierza
zliczają wewnętrzne impulsy zegarowe z częstotliwością x/12, co jest
odwrotnością obliczonego wcześniej okresu cyklu maszynowego. Aby więc
przepełnić licznik T1 co jedną sekundę i generować w tym momencie przerwanie
należy zliczyć x/12 impulsów. Jednak licznik pracujący w trybie 16-bitowym
przepełnia się częściej niż co sekundę. Należy więc przepełniać licznik częściej
niż co sekundę używając dodatkowej zmiennej – rejestru. Rejestr ten będzie
inkrementowany wystąpieniem przepełnienia licznika T1. Do uaktywniania lub
blokowania wybranych przerwań służy rejestr IE w obszarze SFR-ów. W
rejestrze tym na odpowiedniej pozycji ustawia się bit maskujący przerwanie z
licznika T1. Po resecie mikrokontrolera rejestr IE jest wyzerowany.
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