การใชงานอินเตอรรัพท วงจรจับเวลา
และ การสื่อสารแบบอนุกรม
รศ.ณรงค บวบทอง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อยาขาด
เงินและงานการศึกษาควรมากอน
อยารีบรอนหารักงานจักเสีย
หากขาดเงินขาดงานพาลขาด.......
งานไมเสีย เงินคงได ...... คงมา
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หัวขอ
วัตถุประสงค
2. อินเตอรรัพท
3. วงจรจับเวลา
4. การสื่อสารแบบอนุกรม
1.

วัตถุประสงค
เพื่อใหเขาใจการทํางานแบบอินเตอรรัพท และสามารถเขียน
โปรแกรมรองรับการอินเตอรรัพทได
z เพื่อใหสามารถใชงานโมดูลจับเวลา และโมดูลการสื่อสารแบบ
อนุกรมได
z เพื่อใหสามารถเชื่อมตอโมดูลกับขาสัญญาณภายนอกของ
ไมโครคอนโทรเลอรตระกูล PSoCได
z
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การอินเตอรรัพท
z การอินเตอรรัพทคืออะไร

?

หามไมใหอินเตอรรพั ทไดหรือไม ?

อยากขัดจังหวะ
หรือพี่นอง
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หามไมใหอินเตอรรพั ทไดหรือไม ?
ปดซะ
หรือยกหู

การอินเตอรรัพทของซีพียู
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สัญญาณอินเตอรรัพท

โปรแกรมรองรัพทอินเตอรรัพท

จะใหทําอะไร
จะตองใวที่ใหน

5

สรุปถาตองการใหอินเตอรรัพท ตองทําอะไรบาง ?
z อนุญาตใหอินเตอรรัพทได
z สัญญาณประเภทใด
z เตรียมโปรแกรมที่จะใหทําเมื่อมีอินเตอรรัพทและนําไปใวที่ตกลง

กันใว

การอินเตอรรัพทของ PSoC

z
z
z
z

การกําหนดสถานะใหอินเตอรรัพทไดหรือไมได
อะไรอินเตอรรัพทไดบาง
อินเตอรรัพทแลวไปทํางานที่ใหน
ใหทํางานอะไร
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การกําหนดสถานะใหอินเตอรรัพทไดหรือไมไดของ PSoC
z ถาตองการใหอินเตอรรัพทซีพียูไดตอง ให

global interrupt permit = ‘1’ (GIE = 1)
ภาษาซี
M8C_EnableGInt;
ถาไมกําหนดจะเปน ไมยอมรับการอินเตอรรัพท (Disable)

ใน PSoC อะไรอินเตอรรัพทได
z
z
z
z
z
z
z

Reset
Low supply voltage
Analog
Timer
GPIO
UART
อื่นๆ

จากการรีเซ็ท
จากการตรวจสอบแรงดันแหลงจาย
จากการแปลงสัญญาณอนาลอก
จากวงจรจับเวลา
การเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่ขา
จากการสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม
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PSoC กําหนด ตําแหนงของโปรแกรมรองรับอินเตอรรัพทใวที่ใด
Vector #

1
2
3
4
5
6
7
8

Reset
Low supply voltage
Analog column 0
Analog column 1
Analog column 2
Analog column 3
VC3
GPIO

Address
(16-bit)

0000h
0004h
0008h
000Ch
0010h
0014h
0018h
001Ch

0004h: LJMP to code for
handling low voltage
indicator
0010h: LJMP to code for
handling analog col 2
interrupt
001Ch: LJMP to code for
handling GPIO interrupt

ตําแหนงของโปรแกรมรองรับอินเตอรรัพทของ PSoC ทั้งหมด
Name: Identifies
source of interrupt

Device Availability

Priority: If interrupts
happen at the same
time, highest priority
interrupt wins

Address: Address of
interrupt vector
Note: Only 4 bytes,
usually just an LJMP
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ใหทํางานอะไรไดบาง
ใครจะใหทํา
อะไรบอกมา

ทดลองอินเตอรรัพทจาก GPIO

Pull down
ขอบขาลง

M8C_EnableGInt;

//Enable global interrupts

M8C_EnableIntMask(INT_MSK0, INT_MSK0_GPIO); //Enable GPIO interrupts
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การกําหนดตําแหนงของโปรแกรมรองรับอินเตอรรัพท
#pragma interrupt_handler GPIO_Interrupt

PSoC_GPIO_ISR:
;@PSoC_UserCode_BODY@ (Do not change this line.)
;--------------------------------------------------; Insert your custom code below this banner
;--------------------------------------------------ljmp
_GPIO_Interrupt
;--------------------------------------------------; Insert your custom code above this banner
;--------------------------------------------------;@PSoC_UserCode_END@ (Do not change this line.)
reti

#pragma interrupt_handler บอก
ใหตวั แปล C เก็บและคืนคารีจิสเตอร
และใช interrupt return ทีต
่ อนจบ
โปรแกรม

void GPIO_Interrupt(void)
{
if(P1_0==0) i++;
else if (P1_1==0) j--;
else if (P1_2 == 0) k = k+2;
}

การกําหนดชื่อเทียมดวย #define
#define P1_0 ((PRT1DR&1)==1) //port1 xxxx xxx? and 0000 0001 เทากับ 1 ?
#define P1_1 ((PRT1DR&2)==2) //port1 xxxx xx?x and 0000 0010 เทากับ 2 ?
#define P1_2 ((PRT1DR&4)==4) //port1 xxxx x?xx and 0000 0100 เทากับ 4 ?

เวลาใชงานเพื่อตรวจสอบ
if(P1_0==0) i++;
//if sw0 pressed
else if (P1_1==0) j--;
//if sw1 pressed
else if (P1_2 == 0) k = k+2; //if sw2 pressed
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การกําหนดใหใหเปนพอรทอินพุท
PRT1DR|=7;
หมายถึง PRT1DR = PRT1DR or 0000 0111
ทําให Port P1.0 - P1.2 เปน input

Timer
Features and Overview
z 8-, 16-, 24- or 32-bit general purpose timer uses one,
two, three or four PSoC blocks, respectively
z Source clock rates up to 48 MHz
z Automatic reload of period on terminal count
z Capture for clocks up to 24 MHz.
z Terminal count output pulse may be used as input
clock for other analog and digital functions
z Interrupt option on terminal count, capture, or when
counter reaches a preset value
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บล็อกไดอะแกรม Timer 16
อินเตอรรพ
ั ท

z

Timer Block Diagram
(42xxx Family), Data Path
width n = 8, 16, 24 or 32

การกําหนดพารามิเตอรของ Timer 16
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ความหมายการกําหนดคา
การทดลองนี้ตองการใหซีพียูถูกอินเตอรรัพททุกๆ 100 Hz
ดังนั้นเมื่อ Timer16-1ใชสัญญาณนาฬิกาจาก VC2 ซึ่งสามารถคํานวณหาความถี่ไดดังนี้
VC2 = VC1/3
จากกําหนดพารามิเตอรของ Global Resource
VC1 = SysClk/8
จากกําหนดพารามิเตอรของ Global Resource
VC2 = SysClk/(8x3) = 24MHz/24 = 1 MHz
เมื่อตองการใหอินเตอรรัพททุกๆ 100 Hz คาเวลาที่ Timer จะอินเตอรรัพท (Period)
จึงเทากับ Period
= 1 MHz/100 Hz = 1000000/100 =10000
แตการอินเตอรรัพทของ Timer ตั้งใวเปนแบบ Terminal Count ซึ่งหมายถึงวา
สัญญาณอินเตอรรพ
ั ทจะเกิดขึ้นในสัญญาณลูกถัดจากการนับครบคาที่ตั้ง
ดังนั้น คา Period จึงตองกําหนดเปน 10000 – 1 = 9999
จากการกําหนดคาทั้งหมดนี้ทําใหการอินเตอรรัพทเกิดขึ้นทุกๆ 0.01 วินาที (100 Hz)
นั่นคือคาตัวแปร Time จะมีคาเพิ่มขึ้นที่ 1 ทุกๆ 0.01 วินาทีเชนกัน เมื่อตองการให
แสดงผลเปน นาที วินาที และ เศษของวินาที จึงตองทําการหารดวย 100 และ 60
เพื่อใหไดคา นาที และวินาทีตามลําดับ

API ของ Timer16
z Timer16_PERIOD
z Timer16_COMPARE_VALUE
z Timer16_EnableInt
z Timer16_DisableInt
z Timer16_Start
z Timer16_Stop
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Timer16_PERIOD
Timer16_PERIOD
รายละเอียด
Represents the value chosen for the Period field of the
Timer16 in the Device Editor. The value can have a range
between 0 and 65535.

Timer16_COMPARE_VALUE
Timer16_COMPARE_VALUE
รายละเอียด
Represents the value chose for the PulseWidth field of the
Timer16 in the Device Editor. The value can have a range
between 0 and 65535.

14

Timer16_EnableInt
ฟงกชั่น Timer16_EnableInt
รายละเอียด
Enables the interrupt mode operation. Note, however, that global interrupts
must also be enabled before interrupts will actually be serviced.
การใชงานดวยภาษา C
void Timer16_EnableInt(void);
พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
ไมมี

Timer16_DisableInt
ฟงกชั่น Timer16_DisableInt
รายละเอียด
Disables the interrupt mode operation.
การใชงานดวยภาษา C
void Timer16_DisableInt(void);
พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
ไมมี
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Timer16_Start
ฟงกชั่น Timer16_Start
รายละเอียด
Starts the Timer16 operation. The Count register will be decremented on the
next clock cycle.
การใชงานดวยภาษา C
void Timer16_Start(void);
พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
ไมมี

Timer16_Stop
ฟงกชั่น Timer16_Stop
รายละเอียด
Stops the Timer16 operation.
การใชงานดวยภาษา C
void Timer16_Stop(void);
พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
ไมมี
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การกําหนดตําแหนงของโปรแกรมรองรับอินเตอรรัพท
#pragma interrupt_handler GPIO_Interrupt

// Set interrupt handler for GPIO

psocgpioint.asm
PSoC_GPIO_ISR:
void GPIO_Interrupt(void)
;@PSoC_UserCode_BODY@ (Do not change this line.)
{
;--------------------------------------------------if(P1_0==0) Timer16_1_Start();
; Insert your custom code below this banner
else if (P1_1==0) Timer16_1_Stop(); ;--------------------------------------------------ljmp
_GPIO_Interrupt
else if (P1_2 == 0) Time = 0;
;--------------------------------------------------}
; Insert your custom code above this banner
;---------------------------------------------------

การกําหนดตําแหนงของโปรแกรมรองรับอินเตอรรัพท
#pragma interrupt_handler Timer_Interrupt

void Timer_Interrupt(void)
{
Time++;
}

// Set interrupt handler for timer

timer16_1int.asm
_Timer16_1_ISR:
;@PSoC_UserCode_BODY@ (Do not change this line.)
;--------------------------------------------------; Insert your custom code below this banner
;--------------------------------------------------; NOTE: interrupt service routines must preserve
; the values of the A and X CPU registers.
ljmp
_Timer_Interrupt
;--------------------------------------------------; Insert your custom code above this banner
;---------------------------------------------------
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การสื่อสารแบบอนุกรม UART

การสื่อสารแบบอนุกรม UART ของ PSoC
อินเตอรรัพท

สงออก
รับเขา

อินเตอรรัพท

18

การจัดวาง UART

ตําแหนงสัญญาณ Tx และ Rx

TX Output Æ Row_0_Output_2 (RO0[2])
RX Input Æ Row_0_Input_0 (RI0[0])
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จัดตําแหนงใหขา Tx และ Rx

จัดตําแหนงใหขา Tx และ Rx

สวนการตอสัญญาณ RX_Input ก็ทําในทํานองเดียวกัน ใหตอออกยังขา Port_0_0
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ขาตอ TX และ RX ของ UART
สรุป
P00 เขากับขา RX
P02 เขากับขา TX

DB9 UART Connector
J13

การกําหนดคาพารามิเตอร
การทดลองนี้ตองการใช UART ที่ความเร็ว 9600 บิตตอวินาที ณ ที่ความเร็วนี้ โมดูล UART
ตองการสัญญาณนาฬิกาที่มีความถี่สูงกวา 8 เทา ดังนั้นเมื่อกําหนดใหใชสัญญาณนาฬิกาจาก
VC3 จึงตองกําหนดพารามิเตอรของ VC3 ดังนี้
VC3 = 8 x Baudrate = 8 x 9600 = 76.8 K
VC3 source = VC1
VC3 = VC1/Divider
VC1 = SysClk/8 = 24 MHz/8 = 3 MHz
จากกําหนดพารามิเตอรของ Global Resource
VC3 = 76.8 K = 3 MHz/Divider
Divider = 3000/76.8 = 39.0625
ดังนั้นจึงกําหนดตัวหารสําหรับ VC3 เปน 39
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API ของ UART
z UART_CmdReset
z UART_IntCntl
z UART_Start
z UART_PutString
z UART_CPutString
z UART_PutChar
z UART_PutCRLF
z UART_bCmdCheck

UART_CmdReset
ฟงกชนั่ UART_CmdReset
รายละเอียด
Resets command buffer and flags. This allows
characters for the next command to be accepted.
การใชงานดวยภาษา C
void UART_CmdReset(void)

พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
ไมมี
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UART_IntCntl
ฟงกชั่น UART_IntCntl
รายละเอียด
Enables/Disables the RX and TX interrupts
independently.

การใชงานดวยภาษา C
void UART_IntCntl(BYTE bMask)

พารามิเตอร

BYTE bMask: Mask to enable or disable TX and RX blocks

คาสงกลับ
ไมมี

UART_Start
ฟงกชั่น UART_Start
รายละเอียด
Sets the parity and enables the UART receiver and transmitter.
Once enabled, data can be received and transmitted
การใชงานดวยภาษา C
void UART_Start(BYTE bParitySetting)

พารามิเตอร

bParitySetting: One byte that specifies the transmit parity. Symbolic
names provided in C and assembly, and their associated values are given
in the following table.

คาสงกลับ
ไมมี
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UART_PutString
ฟงกชนั่ UART_PutString
รายละเอียด
Sends a null terminated (RAM) string to the UART TX.

การใชงานดวยภาษา C
void UART_PutString(char * szRamString)

พารามิเตอร

char * aRamString: Pointer to the string to be sent to the UART
TX. MSB is passed in the Accumulator and LSB is passed in X
register.

คาสงกลับ
ไมมี

UART_CPutString
ฟงกชั่น UART_CPutString
รายละเอียด
Sends constant (ROM), null terminated string out the UART TX
port
การใชงานดวยภาษา C
void UART_CPutString(const char * szROMString)

พารามิเตอร

const char * szROMString: Pointer to string to be sent to the UART.
MSB of string pointer is passed in the Accumulator and LSB of the
pointer is passed in the X register.

คาสงกลับ
ไมมี
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UART_PutChar
ฟงกชั่น UART_PutChar
รายละเอียด
Writes single character to UART TX port when the port buffer is
empty.
การใชงานดวยภาษา C
void UART_PutChar(CHAR cData)

พารามิเตอร

CHAR cData: Character to be sent to the UART TX port. Data is passed
in the Accumulator

คาสงกลับ
ไมมี

UART_PutCRLF
ฟงกชนั่ UART_PutCRLF
รายละเอียด
Function to send out carriage return (0x0D) and line
feed (0x0A) out of the UART TX port.
การใชงานดวยภาษา C
void UART_PutCRLF(void)
พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
ไมมี
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UART_bCmdCheck
ฟงกชนั่ UART_bCmdCheck
รายละเอียด
Checks if command terminator has been received
การใชงานดวยภาษา C
BYTE UART_bCmdCheck(void)

พารามิเตอร
ไมมี
คาสงกลับ
A non-zero value will be returned if a command terminator has been
received

จบแลว
ถึงจะมึน
ครูสอนโลกก็หมุน
ดาวก็ยังเคลื่อน
เดือนก็ยังคลอย

สูโวย สูโวย สูโวย
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