
Stručný popis nastavení vybraných periferních jednotek procesoru PIC18F87J11 na vývojové jednotce PIC18 
Explorer z hlediska použití na cvičeních v předmětu Mikroprocesory pro výkonové systémy - A1B14MIS. 
Podrobné informace jsou v manuálu PIC18F87J11 Family Data Sheet - DS39778D. 
 

CONFIGURATION – zapisuje se na začátek programu použitím direktivy preprocesoru pragma 
 
#pragma config FOSC = HS   // oscilátor 10MHz - hodiny instrukčního cyklu a čítačů 2,5MHz 
nebo  
#pragma config FOSC = HSPLL  // oscilátor 40MHz - hodiny instrukčního cyklu a čítačů 10MHz 

pro  nastavení na 40MHz je nutné v registru OSCTUNE nastavit bit PLLEN  na  hodnotu 1 
 
#pragma config XINST = OFF // rozšíření instrukčního souboru vypnuto 
#pragma config WDTEN = OFF // časovač "watchdog" vypnut 
 
TIMER0 – čítač inkrementuje stav každou periodu vstupních hodin. Při přetečení generuje žádost o 
přerušení. 

  
 Řídicí registr T0CON   

R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 
TMR0ON T08BIT T0CS T0SE PSA T0PS2 T0PS1 T0PS0 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
  
 bit 7 -  TMR0ON -  1 - zápisem začíná nebo pokračuje čítání 
    0 - zápisem se čítání zastaví 
 bit 6 -  T08BIT -  1 - 8-bit čítač 
    0 - 16-bit čítač a 16-bitové čtení a zápis 
 bit 5 -  T0CS  0 - vstupní hodiny jsou hodiny instrukčního cyklu 
 bit 4 -  T0SE  1 - pro T0CS=0 na bitu nezáleží 
 bit 3 -  PSA  1 - předdělička vyřazena 
    0 - předdělička zařazena – hodiny pro TMR0 jsou na výstupu předděličky 
 bit 2:0 - T0PS2:T0PS0 111 dělicí poměr předděličky 1:256 
    110 dělicí poměr předděličky 1:128 
    101 dělicí poměr předděličky 1:64 
    100 dělicí poměr předděličky 1:32 
    011 dělicí poměr předděličky 1:16 
    010 dělicí poměr předděličky 1:8 
    001 dělicí poměr předděličky 1:4 
    000 dělicí poměr předděličky 1:2 
  

Čítač TMR0H – vyšší byte čítače 
  TMR0L – nižší byte čítače 

Stav 16-bitového čítače lze číst nadvakrát za běhu hodin. Napřed je nutné číst nižší byte TMR0L. Při 
tomto čtení se současně zapíše stav vyššího byte do pomocného registru. Následným čtením vyššího 
byte TMR0H se přečte pomocný registr. Při zápisu do 16-bitového čítače je nutné napřed zapsat vyšší 
byte na adresu TMR0H, což je ve skutečnosti zápis do pomocného registru. Při následném zápisu 
nižšího byte na adresu TMR0L se současně přepíše pomocný registr do vyššího byte. 
 
Bity pro ovládání přerušení (registr : bit): 
INTCON:TMR0IE   1 - povolení přerušení od TMR0 
    0 - zákaz přerušení od TMR0 
 
INTCON:TMR0IF 1 - žádost o přerušení 
Tento bit žádosti o přerušení je nutné v podprogramu obsluhy přerušení programem vynulovat. Jinak 
dojde opakovaně k obsluze přerušení a časovému zahlcení procesoru. 
 
INTCON2:TMR0IP 1 – přerušení od TMR0 má vyšší prioritu 
    0 – přerušení od TMR0 má nižší prioritu 
 



TIMER1 – čítač inkrementuje stav každou periodu vstupních hodin. Při přetečení generuje žádost o 
přerušení. 

  
 Řídicí registr T1CON  

R/W-0 R-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
RD16 T1RUN T1CKPS1 T1CKPS0 T1OSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 7 -  RD16 -   1 - 16-bitové čtení a zápis 
    0 - 8-bitové čtení a zápis 
 bit 6 -  T1RUN -  0 - ponechat 0 
 bit 5:4 - T1CKPS1:T1CKPS0 
    11 dělicí poměr předděličky 1:8 
    10 dělicí poměr předděličky 1:4 
    01 dělicí poměr předděličky 1:2 
    00 dělicí poměr předděličky 1:1 
 bit 3 -  T1OSCEN 0 - zvláštní oscilátor pro čítač 1 zakázán 
 bit 2 -  T1SYNC 0 - ponechat 0 
 bit 1 - TMR1CS 0 - ponechat 0 
 bit 0 -  TMR1ON -  1 - zápisem začíná nebo pokračuje čítání 
    0 - zápisem se čítání zastaví 
  

Čítač TMR1H – vyšší byte čítače 
  TMR1L – nižší byte čítače 

Při nastavení 16-bitového čtení a zápisu lze stav čítače číst nadvakrát za běhu hodin. Napřed je nutné 
číst nižší byte TMR1L. Při tomto čtení se současně zapíše stav vyššího byte do pomocného registru. 
Následným čtením vyššího byte TMR1H se přečte pomocný registr. Při zápisu do 16-bitového čítače je 
nutné napřed zapsat vyšší byte na adresu TMR1H, což je ve skutečnosti zápis do pomocného registru. 
Při následném zápisu nižšího byte na adresu TMR1L se současně přepíše pomocný registr do vyššího 
byte. 
 
Bity pro ovládání přerušení (registr : bit): 
PIE1:TMR1IE   1 - povolení přerušení od TMR1 
   0 - zákaz přerušení od TMR1 
 
PIR1:TMR1IF 1 - žádost o přerušení 
Tento bit žádosti o přerušení je nutné v podprogramu obsluhy přerušení programem vynulovat. Jinak 
dojde opakovaně k obsluze přerušení a časovému zahlcení procesoru. 
 
IPR1:TMR1IP 1 – přerušení od TMR1 má vyšší prioritu 
   0 – přerušení od TMR1 má nižší prioritu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIMER3 – čítač inkrementuje stav každou periodu vstupních hodin. Při přetečení generuje žádost o 
přerušení. 

  
 Řídicí registr T3CON 

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
RD16 T3CCP2 T3CKPS1 T3CKPS0 T3CCP1 T3SYNC TMR3CS TMR3ON 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 7 -  RD16 -   1 - 16-bitové čtení a zápis 
    0 - 8-bitové čtení a zápis 
 bit 6,3 T3CCP2:T3CCP1 
    11 Timer3 je časovou základnou pro všechny komparační jednotky 
    10 Timer3 je časovou základnou pro komparační jednotky 3,4,5 
         a Timer1 je časovou základnou pro komparační jednotky 1 a 2 
    01 Timer3 je časovou základnou pro komparační jednotky 2 až 5 
         a Timer1 je časovou základnou pro komparační jednotku 1 
    00 Timer1 je časovou základnou pro všechny komparační jednotky 
 bit 5:4 - T3CKPS1:T3CKPS0 
    11 dělicí poměr předděličky 1:8 
    10 dělicí poměr předděličky 1:4 
    01 dělicí poměr předděličky 1:2 
    00 dělicí poměr předděličky 1:1 
 bit 2 -  T3SYNC 0 - ponechat 0 
 bit 1 - TMR3CS 0 - ponechat 0 
 bit 0 -  TMR3ON -  1 - zápisem začíná nebo pokračuje čítání 
    0 - zápisem se čítání zastaví 
  

Čítač TMR3H – vyšší byte čítače 
  TMR3L – nižší byte čítače 

Při nastavení 16-bitového čtení a zápisu lze stav čítače číst nadvakrát za běhu hodin. Napřed je nutné 
číst nižší byte TMR3L. Při tomto čtení se současně zapíše stav vyššího byte do pomocného registru. 
Následným čtením vyššího byte TMR3H se přečte pomocný registr. Při zápisu do 16-bitového čítače je 
nutné napřed zapsat vyšší byte na adresu TMR3H, což je ve skutečnosti zápis do pomocného registru. 
Při následném zápisu nižšího byte na adresu TMR3L se současně přepíše pomocný registr do vyššího 
byte. 
 
Bity pro ovládání přerušení (registr : bit): 
PIE2:TMR3IE   1 - povolení přerušení od TMR3 
   0 - zákaz přerušení od TMR3 
 
PIR2:TMR3IF 1 - žádost o přerušení 
Tento bit žádosti o přerušení je nutné v podprogramu obsluhy přerušení programem vynulovat. Jinak 
dojde opakovaně k obsluze přerušení a časovému zahlcení procesoru. 
 
 IPR2:TMR3IP 1 – přerušení od TMR3 má vyšší prioritu 
   0 – přerušení od TMR3 má nižší prioritu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORT - každý port má 3 registry – TRIS, PORT a LAT. Registr TRIS pro každý bit portu určuje, zda je vstup 
nebo výstup. Po resetu jsou všechny porty nastaveny jako vstupy. 
 
 Registr TRISx – x je písmeno označující port (A,B,C,D,E,F,G,H,J) 
 bit x -  1 – bit portu je vstup 
   0 – bit portu je výstup 
 Zápis na PORT i LAT znamená zápis do záchytného registru portu a je-li konfigurován jako výstup pak 
je zapsaná hodnota vyvedena přes otevřený budič na pin.  Čtení z PORTu poskytuje logickou hodnotu na pinu. 
Čtení z LAT registru poskytuje hodnotu v záchytném registru. 
 
Použití portů na vývojové jednotce PIC18 Explorer 
 PORTD – žlutozelené LED D8 až D1 
 PORTC bit2 – výstup komparační jednotky 
 PORTB bit0 – levé tlačítko S1 
 PORTA bit5 – pravé tlačítko S2 
 PORTA bit0 – 3pinový konektor pro potenciometr v levém horním rohu jednotky 

 - analogový vstup AN0 
Použití portů na rozšiřující jednotce (s jedním kodérem a dvěma potenciometry ) 
 PORTH – žluté LED V8-V1  (na RH4-7 jsou analogové vstupy AN12-15) 
 PORTJ bit0 – výstup A kodéru 
 PORTJ bit1 – výstup B kodéru 
 PORTJ bit4 – tlačítko koderu 
 PORTJ bit2 – RC článkem filtrovaný výstup A kodéru 
 PORTJ bit3 – RC článkem filtrovaný výstup B kodéru 
 PORTJ bit6 – levé tlačítko S3 
 PORTJ bit7 – pravé tlačítko S4 
 PORTJ bit5 – zelená LED V15 u kodéru 
 PORTF bit2 – zelená LED V14 u dolního potenciometru (analog vstup AN7) 
 PORTF bit1 – zelená LED V13 u horního potenciometru (analog vstup AN6) 
 PORTF bit3 – AN8 – horní potenciometr R10 
 PORTF bit4 – AN9 – dolní potenciometr R9 
 
Tlačítko S2 je připojeno na pin, který je po zapnutí napájení nastaven jako analogový vstup. Pro přepnutí na 
číslicový vstup jsou nutné v programu následující řádky. 
 WDTCONbits.ADSHR = 1; // nastaveni přístupu ke sdíleným registrum  
 ANCON0bits.PCFG4 = 1;  // přepnutí bitu RA5/AN4 na číslicový port 
 WDTCONbits.ADSHR = 0; // zrušeni přístupu ke sdíleným registrum  
 TRISAbits.RA5 = 1;  // port A bit 5 vstup 
 
 
INTERRUPT - každý zdroj přerušení má 3 bity pro ovládání činnosti. Je to bit obsahující žádost o přerušení (IF 
interrupt flag) , bit povolující přerušeni od daného zdroje (IE interrupt enable) a bit určující prioritu přerušení (IP 
interrupt priority). Jsou uvedeny u jednotlivých periferií. Nastavení jedné nebo dvou úrovní priority přerušení a 
celkové povolení přerušení je v následujících registrech a jejich bitech. 
 
 RCON:IPEN - 1- povolení dvou úrovní priority přerušení 
   0 - všechna přerušení mají shodnou prioritu (pouze pro kompatibilitu s řadou PIC16) 
 Pro IPEN=1 
 INTCON:GIEH - 1 – povolení přerušení vyšší priority 
   0 – zákaz přerušení vyšší priority 
 INTCON:GIEL - 1 – povolení přerušení nižší priority 
   0 – zákaz přerušení nižší priority 
 Pro vyvolání přerušení nižší priority musí být nastaveny bity GIEH i GIEL 
 
 Pro IPEN=0 
 INTCON:GIE - 1 – celkové povolení všech přerušení 
   0 – zákaz všech přerušení 
 INTCON:PEIE - 1 – povolení přerušení od těch periferií,  

které mají povoleni přerušení v registrech PIEx 
   0 – zákaz všech přerušení od těchto periferií 



 
Při nastavení dvou úrovní priority začíná podprogram obsluhy přerušení vyšší priority na adrese 8h a 
podprogram obsluhy přerušení nižší priority začíná na adrese 18h. Pro vyvolání přerušení nižší priority je nutné 
povolit i vyšší prioritu. 
Při nastavení jedné úrovně priority začíná podprogram obsluhy přerušení na adrese 8h. Tyto adresy nelze změnit.  
 
 
CAPTURE/COMPARE/PWM - procesor obsahuje pět jednotek. Jednotka sdružuje funkce zachycení času 
vnější události, přesné generování změny výstupu v čase a pwm modulátor pro některé měniče. Z hlediska 
cvičení MIS je stručně popsána jen komparační část pro první jednotku. Jednotka obsahuje 16-bitový registr 
CCPR1. Stav programem přednastaveného registru CCPR1 se porovnává s inkrementujícím čítačem a při shodě 
se generuje akce závislá na nastavení jednotky v registru CPP1CON. Nastavením řídicího registru T3CON lze 
vybrat jako čítač TIMER1 nebo TIMER3. Výstup je na portu C pin 2, který je nutné nastavit jako výstup. 
 
 Řídicí registr CCP1CON 

U-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
---- ---- CCP1X CCP1Y CCP1M3 CCP1M2 CCP1M1 CCP1M0 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 U- bit není implementován, R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 7:4 - pro komparační jednotku nepoužity 
 bit 3:0 - CCP1M3:CCP1M0 
  0000 - jednotka zakázána 
  0010 - při shodě se neguje výstup a generuje přerušení 
  1000 - počáteční stav výstupu je 0 a při shodě se nastaví na 1 a generuje se přerušení 
  1001 - počáteční stav výstupu je 1 a při shodě se nastaví na 0 a generuje se přerušení 
  1010 - při shodě se generuje přerušení bez vlivu na výstup 
  1011 - spouští událost (nulování čítače, start AD převodu) a generuje přerušení 
 

Bity pro ovládání přerušení (registr : bit): 
PIE1:CCP1IE   1 - povolení přerušení od CCP1 
   0 - zákaz přerušení od CCP1 
 
PIR1: CCP1IF 1 - žádost o přerušení 
Tento bit žádosti o přerušení je nutné v podprogramu obsluhy přerušení programem vynulovat. Jinak 
dojde opakovaně k obsluze přerušení a časovému zahlcení procesoru. 
 
IPR1: CCP1IP 1 – přerušení od CCP1 má vyšší prioritu 
   0 – přerušení od CCP1 má nižší prioritu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AD CONVERTER – je 10-bitový převodník, jehož vstup je možné připojit na jeden z 15 analogových vstupů 
procesoru.  
 
 Řídicí registr ADCON0 

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
VCFG1 VCFG0 CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE ADON 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 7 - VCFG1 - záporný pól reference 

1 - VREF– vstup AN2 
   0 - AVSS  – zem napájecího zdroje 
 bit 6 - VCFG0 - kladný pól reference 

1 - VREF+ vstup AN3 
   0 - AVDD – napájecí napětí  
 bit 5:2 - CHS3:CHS0 - výběr kanálu 
   0000 – kanál 0 – (AN0  na portu A bit 0) 
   0001 – kanál 1 – (AN1) 
   . . .  
   0100 – kanál 4 – (AN4) 
   0101 – nepoužito 
   0110 – kanál 6 – (AN6) 
   . . .  
   1111 – kanál 15 – (AN15) 
 bit 1 – GO/DONE – stavový bit převodu – testování bitu má smysl pro ADON=1 

1 – zápisem začíná převod 
   0 – je převedeno a vzorkovací kondenzátor je nabíjen z měřeného napětí 

 
bit 0 – ADON – povolovací bit převodníku 

1 – převodník povolen 
   0 – převodník zakázán 
 
 Řídicí registr ADCON1 

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
ADFM ADCAL ACQT2 ACQT1 ACQT0 ADCS2 ADCS1 ADCS0 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 7 - ADFM - formát 10-bitového výsledku v 16-bitovém registru ADRESH, ADRESL 

1 - zarovnání doprava 
   0 - zarovnání doleva 
 bit 6 - ADCAL - kalibrace 

1 – v příštím převodu bude provedena kalibrace 
   0 – normální činnost 
 bit 5:3 – ACQT2:ACQT0 – vzorkování - čas na nabíjení vnitřního kondenzátoru z měřeného napětí 
   TAD  je perioda hodin AD převodníku. 
   111 – 20 TAD (20 * doba převodu na jeden bit) 
   110 – 16 TAD 
   101 – 12 TAD 
   100 – 8 TAD 
   011 – 6 TAD 
   010 – 4 TAD 
   001 – 2 TAD 
   000 – 0 TAD 
 bit 2:0 – ADCS2:ADCS0  – volba hodin pro převod  (FOSC je 40MHz nebo 10MHz) 
   111 – FRC (odvozeno od RC oscilátoru) 
   110 – FOSC/64  
   101 – FOSC/16 
   100 – FOSC/4  
   011 – FRC  



   010 – FOSC/32 (maximum pro 40Mhz) 
001 – FOSC/8     (maximum pro 10MHz) 

   000 – FOSC/2  
 
 Řídicí registr ANCON0 

R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
PCFG7 PCFG6 ---- PCFG4 PCFG3 PCFG1 PCFG1 PCFG0 
RF2 /AN7 RF1/AN6 ---- RA5/AN4 RA3/AN3 RA2/AN2 RA1/AN1 RA0/AN0 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 U- bit neimplementován, R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 7:6,4:0 - PCFG7:PCFG6, PCFG4:PCFG0 - 

1 – pin je digitální port 
   0 – pin je analogový kanál – stav po zapnuti napájení a resetu 
 
 
 Řídicí registr ANCON1 

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 
PCFG15 PCFG14 PCFG13 PCFG12 PCFG11 PCFG10 PCFG9 PCFG8 
RH7/AN15 RH6/AN14 RH5/AN13 RH4/AN12 RF6/AN11 RF5/AN10 RF4/AN9 RF3/AN8 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

 U- bit neimplementován, R- bit lze číst, W- bit lze zapsat, -n hodnota po zapnuti napájení a resetu 
 
 bit 15:8 – PCFG15:PCFG8 - 

1 – pin je digitální port 
   0 – pin je analogový kanál – stav po zapnuti napájení a resetu 
 
 Na třetím řádku tabulky je uveden bit portu na kterém je příslušný analogový vstup umístěn. 
 

Registry ADCON0  a ADCON1 sdílí adresy s registry ANCON0 a ANCON1. Po resetu jsou přes tyto 
adresy přístupné registry ADCONx. Pro přístup k registrům ANCONx je nutné v registru WDTCON 
nastavit bit ADSHR na hodnotu 1. Pro přístup k registrům ADCONx je nutné hodnotu tohoto bitu vrátit 
na 0. 
Je-li pin využíván jako analogový vstup pak musí být příslušný bit portu nastaven jako vstup. Doba 
vzorkování je min. cca 2,5µs. Za tuto dobu se ze zdroje měřeného napětí nabije s dostatečnou přesností 
vzorkovací kondenzátor.  Převod se spouští nastavením bitu ADCON0:GO na 1. Doba převodu je 11 * 
perioda hodin pro převod TAD. Dokončení převodu metodou postupných aproximací je indikováno 
vynulováním bitu ADCON0:GO (ADCON0:DONE) a je nastavena žádost o přerušení. Výsledek 
převodu je uložen do registrového páru ADRESH, ADRESL. Stav těchto registrů je po zapnutí napájení 
nedefinovaný. 

 
  

Bity pro ovládání přerušení (registr : bit): 
PIE1:ADIE   1 - povolení přerušení od A/D převodníku 
   0 - zákaz přerušení od A/D převodníku 
 
PIR1: ADIF 1 - žádost o přerušení od A/D převodníku 
Tento bit žádosti o přerušení je nutné v podprogramu obsluhy přerušení programem vynulovat. Jinak 
dojde opakovaně k obsluze přerušení a časovému zahlcení procesoru. 
 
IPR1: ADIP 1 – přerušení od A/D převodníku má vyšší prioritu 
   0 – přerušení od A/D převodníku má nižší prioritu 

 


