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A Rádiótechnika 2015. októberi számában röviden bemutattuk a PIC32 alapú Micromite mikrogépeket, az
ingyenesen használható MMBasic förmvert. A PIC32 mikrokontrollerekre készült BASIC Interpreter
napjainkban ismét népszerű, mert nagy erőforrással rendelkező, komplex, PIC32 mikrokontrollerek
programozására egyszerűen használható programnyelvet ad a szoftverfejlesztők kezébe. Bemutatjuk a
tulajdonságait és egy mintapéldán keresztül szemléltetjük, hogyan tudjuk kihasználni mindezt saját
alkalmazásaink gyors kifejlesztésére.
Mikrokontrollerek vagy modulok?
Az ingyenes Micromite förmver jelenleg négy PIC32 mikrokontroller típusra
használható: a PIC32MX170F256 család 28 és 44 lábú tagja mellett a
Micromite Plus förmver a PIC32MX470F512 család 64/100 lábú típusaiba
programozható [1]. A mikrokontrollerek flash programmemóriája a
Micromite förmver mellett a BASIC forrásprogramot szövegfájl formában
tárolja. A PIC32 nagyméretű flash és RAM memóriájában nem csak ezek
férnek el kényelmesen, hanem hatalmas méretű adatállományok
kezelésére, a BASIC változók elhelyezésére is helyet biztosítanak. A Micromite förmver a PIC32 mikrokontrollerek ICSP
programozó felületén egy PICKit 3 készülékkel programozható be, a BASIC
program bevitelére, a BASIC programfejlesztésre egy UART konzolport
használható. A programfejlesztés megkönnyítésére a ChipCAD Kft. Micromite
modulokat gyárt [2], amelyek már USB interfészen keresztül is
programozhatók. A mikrokontrollereket nem csak felprogramozzuk a
legfrissebb Micromite förmverrel, de olyan USB-UART interfészt terveztünk a
konzolport elérésére, amely a modul tápellátásáról is gondoskodik. Mindezek
kiválthatók a célrendszerbe betervezett saját hardverrel is, de az
ismerkedés és alkalmazásfejlesztés közben mindenképpen érdemes
modulokat használni. Segítségükkel ugyanis nem kell felületszerelt
alkatrészek összeszerelésével bajlódni, hanem a kész modulokat a DIP
kivezetéseikkel breadboard, vagy egyéb fejlesztői környezetbe
közvetlenül bedughatjuk. Az USB csatlakozójára pedig egy PC
számítógépet köthetünk, és azonnal megkezdhetjük a BASIC
programok írását és tesztelését, mert további készülékre már nem lesz
szükségünk!

BASIC nyelvű programfejlesztési módszerek
A szövegszerkesztővel megírt programot forrásprogramnak hívjuk. Kétféle megoldás lehetséges, hogy a forráskódot a
processzor által végrehajtható tárgykóddá (bináris kóddá) alakítsuk. Ezek a fordítás (kompilálás), vagy az értelmezés
(interpretálás). Az interpretációnál az értelmező a forrásprogram minden egyes elemzett sorát néhány gépi nyelvű
utasításra lefordítja, amiket a processzor azonnal végrehajt. Természetesen ilyenkor a program futtatását végző
interpreternek is folyamatosan működnie kell. A kompilálás a teljes forrásszöveget bináris kóddá alakítja, amit egy
végrehajtható fájlban tárolhatunk és futtathatunk. Mindegyik technikának vannak előnyei és hátrányai. Az
interpretáció azért jó, mert azonnal tesztelhető a forráskód minden módosítása, és az esetleges formai hibák javítása is
könnyen elvégezhető, mivel a program futása egy hibás sornál azonnal megáll. Kompilálás esetén a lefordított
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programunk mindig lényegesen gyorsabban fog működni, mint az interpreteres változat, mert a számítógépnek a
végrehajtás előtt nem kell minden egyes utasítást újra bináris kódra lefordítani. Cserében minden programmódosítást
egy fordítási, majd egy hibajavítási fázis követ. A BASIC fordítóprogramok sokféle mikrokontroller architektúrára
készülnek, áruk processzor architektúránként 50-70eFt nagyságrendbe esik [3] és használatuk esetén elengedhetetlen
egy programozó készülék is, amelyik további 10-30eFt nagyságrendű befektetést igényel [4]. A Micromite modulok
belső interpreterének köszönhetően minderre már nem lesz szükségünk!

A Micromite tulajdonságok
Micromite förmver a Microchip valamelyik PIC32MX170/470 (28,44,64, vagy 100 kivezetésű) mikrovezérlő típusába
programozott Microsoft MSDOS/MBASIC interpreter szoftverhez hasonlítható MMBasic interpreter programot
tartalmazza [1]. Az MMBasic interpreter a forrásprogram sorait alkotó utasításait olvasva azokat értelmezi és
végrehajtja.
Beépített BASIC interpreter: Az MM28/MM64 modulok PIC32MX1 mikrokontrollerei maximum 48MHz órajel
frekvenciával működnek, 256KiB flash és 64KiB RAM memóriát tartalmaznak. A BASIC programok számára 58KiB nem
felejtő flash memória van fenntartva és 52KiB RAM áll rendelkezésre BASIC változók, tömbök, pufferek tárolására. Ez
több mint 2500 soros BASIC programok tárolására is alkalmas! Az MM64 modul PIC32MX4 mikrokontrollere maximum
120MHz órajel frekvenciával működik és 512KiB flash és 128KiB RAM memóriát tartalmaz. Az MMBasic interpreter 32
bites lebegőpontos, 64-bites egész és karakteres (sztring) változókat fogad el. Támogatja a hosszú változónevek és
több dimenziós tömb struktúrák használatát.
19/33 input/output láb áll rendelkezésre az MM28/MM44 modulokban. Ezek egymástól függetlenül
konfigurálhatók digitális bemenetnek vagy kimenetnek, analóg bemenetnek, valamint frekvencia- vagy időmérési és
számítási célokra. Közülük tíz láb analóg feszültség mérésére is használható, hét port láb 5V toleráns.
A BASIC programozás egy soros, TTL feszültségszintű, alapértelmezésben 38400 baud sebességű vonalon
történik, amit konzolnak nevezünk.
Automatikus programfuttatás: Miután a programot megírtuk, a Micromite képes automatikusan futtatni a
programot bekapcsoláskor, felhasználói beavatkozás nélkül. Teljes képernyős szerkesztő használatát is támogatja az
interpreter, ami számos fejlett funkcióval rendelkezik, mint például a keresés és a másolás, kivágás és beillesztés
vágólap segítségével. Egyszerű adatátvitel segítségével a BASIC program egy másik számítógépről (Windows, Mac vagy
Linux) XMODEM protokoll használatával betölthető vagy kimenthető.
Fejlett megszakítási lehetőségeket nyújt az MMBasic. Impulzusok hardveres, háttérben történő előállítására
képes a BASIC program futása közben, továbbá egy belső időzítő áramköre ezredmásodperc felbontásban állítható
megszakítási lehetőséget biztosít. Mindemellett még nyolc lábon állítható be digitális állapotváltozásoktól függő
hardver megszakítás.
Népszerű kommunikációs protokollokat támogat: I2C, aszinkron soros, RS232, IEEE 485, SPI és az 1 vezetékes
átvitelt. Számos érzékelővel képes kommunikálni (hőmérséklet, páratartalom, gyorsulás, stb.).
Beépített perifériakezelők: A Micromite beépített meghajtó programokat (drivereket) tartalmaz, közvetlen
parancsokkal kezelhetők az infravörös távirányítók, a DS18B20 hőmérsékletérzékelők és LCD kijelző modulok.
Analóg kimenetként legfeljebb öt PWM vagy szervo használható, hanggenerálási vagy mechanikus vezérlési célokra.
A CPU órajel frekvencia változtatását is támogatja MMBasic.
Alacsony fogyasztás: a CPU BASIC programból alvó állapotba tehető, ilyenkor az áramfelvétel mindössze 90uA.
Alvó állapotban az összes változó értéke megmarad.
Watchdog funkció is rendelkezésre áll, ez ellenőrzi a futó programot, és arra lehet használni, hogy újraindítsa a
processzort, ha a program hibás állapotba, vagy netán végtelen hurokba kerül.
Kódvédelem: A futó program védhető egy PIN számkóddal, amely megakadályozza, hogy arra illetéktelenek
listázhassák, módosíthassák a programot, vagy megváltoztassák bármilyen jellemzőjét.
Működéséhez 2.3-3.6 V feszültség szükséges (két ceruzaelem), áramfelvétele 6-31mA között változhat.
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Az MM28 modul lábkiosztása
Az alábbi ábra mutatja az egyes I/O lábak lehetséges funkcióit az MM28 modulnál. Megjegyezzük, hogy a fizikai
lábak számozása azonos az MMBasic lábszámozásával. Ez azt is jelenti, hogy kilenc láb a BASIC programból nem
használható, mert a mikrokontroller működéséhez kellenek. Ezeket a lábakat szürke színnel kiemeltük az ábrán.
ANALOG: Feszültség mérésére használható lábak (AIN)
DIGITAL: Digitális I/O lábak, például digitális bemenet (DIN),
digitális kimenet (DOUT), nyitott kollektor kimenet (OOUT)
INT: Külső megszakítás bemenetei, (INTH, INTL és INTB).
COUNT: Frekvencia (FIN), idő (PIN) vagy számláló (CIN)
célokra használható.
5V: Ezekre a lábakra TTL (5V) áramkör is csatlakoztatható.
Minden más I/O láb szigorúan maximum 3.3V-os.
COM xxx: Soros kommunikáció RX/TX és kontrol vonalai.
I2C xxx: I2C kommunikáció adat/órajel vonalai.
SPI xxx:
Ha SPI engedélyezett, ezeket a lábakat használja a mikrokontroller SPI perifériája.
PWM xxx:
PWM vagy szervo output (PWM és SERVO parancsok).
IR:
Ezeket használja az infravörös kommunikáció (IR parancs).
WAKEUP:
Ezt a lábat a CPU az alvó módjából való ébresztésre lehet használni (CPU SLEEP parancsok).
A 27-es és 28-as lábak az analóg föld és az analóg tápfeszültség, amelyek az A/D konverteres méréshez kellenek. Ezek
feszültsége jelentősen nem térhet el a digitális föld és táptól, de ha lebegve hagynánk, a processzor működésképtelené
válna. Emiatt a modulon nullaohmos ellenállással kötöttük a digitális földhöz és digitális táphoz ezeket a lábakat. A
mérés helyéről is behozható a modulba az analóg táp és föld a pontos mérési eredmény biztosítására. Ekkor viszont a
0Ohm értékű ellenállásokat ki kell forrasztani a modulból és a mérés helyén kell gondoskodni a digitális föld és táp
vezetékek összekötéséről.
A SETPIN paranccsal lehet beállítani egy I/O láb funkcióját. A PIN parancsot vagy függvényt használjuk az adott
láb kezeléséhez. Például, ez a kódrészlet kiírja a 7-es láb feszültségét:
SETPIN 7, AIN
PRINT "The voltage is" PIN(7) "V"
Ez a feszültségolvasás akkor ad pontos eredményt, ha a 28. láb feszültsége pontosan 3.3V. Emiatt az MM28/44/64
modulok tápegységében 0.5% pontosságú és 500mA árammal terhelhető LDO áramkört használunk.
Tápfeszültség: A PIC32 mikrokontrollerek működéshez 2.3V és 3.6V közötti feszültségre van szüksége. A kis
áramigény miatt (20-30 mA) a tápegység akár két AA típusú sorba kötött elem vagy akkumulátor is lehet. A processzor
magot viszont 1.8V feszültségű belső LDO táplálja, aminek a hidegítésére alacsony soros ellenállású, 10uF értékű
kerámiakondenzátort ír elő a Microchip, rövid vezetékekkel történő bekötéssel. A modulok tervezésénél ezt
figyelembe vettük és javasoljuk, hogy a saját Micromite alkalmazást tervezők is tartsák ezt szem előtt! [5]
Terminal Emulátor: Az interpreterrel való kommunikációhoz, a programíráshoz, a programszerkesztéshez és a
hibakereséshez egy soros vonalon kommunikáló terminált vagy számítógépen futó terminál emulátor programot kell
használni. Ennek a programnak támogatnia kell VT100 terminál emulációt, mivel a beépített szerkesztő erre lett
elkészítve. Windows alatt az ajánlott program a Tera Term [6]. Ez egy kiváló VT100 emulátor, és jól működik vele az
XMODEM protokoll, amely segítségével programokat tudunk mozgatni a Micromite és egy PC számítógép között.
Soros konzolport kapcsolat: A terminál ezen keresztül tud kommunikálni a Micromite alkalmazással.
Alapértelmezett beállítása: 38400 baud, 8 bit, 1 stop bit, paritás nincs. Az MM28 modulon elhelyeztünk egy USB-UART
bridge áramkört, így a PC-re feltelepített Tera Term emulátorra közvetlenül tudjuk csatlakoztatni egy PC bármely USB
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csatlakozóján keresztül. Ha Windows operációs rendszert használunk, akkor az MM28 modul csatlakozása után az
operációsrendszer felismeri, és automatikusan kijelöl számára egy COM portot. Keressük meg a VezérlőpultEszközkezelő-Portok menüben, hogy hányas számú portként épült be a COM portok közé. A Tera Term
konfigurációjában állítsuk be a COM port számát és soros adatátvitelének a jellemzőit. Utána nyomjuk meg a modulon
a reszet gombot …
Az első program: Ha megfelelően csatlakoztunk, a
Micromite bejelentkezik, majd a „>” prompt után írjuk ezt a
parancssorba: print 1/7. Nyomjuk meg az Enter gombot. Ez az
úgynevezett azonnali, parancssoros üzemmód, ami hasznos
egy-egy parancs gyors kipróbálására.
Hosszabb program megírását az EDIT szó begépelésével
kezdjük. A parancssorba írjuk: EDIT, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt. A szerkesztő elindul, majd írjuk be ezt a
sort: PRINT "Hello World". Nyomjuk meg az F1 gombot: Ekkor a szerkesztő menti a programot. Ha ez után begépeljük a
RUN szót majd lenyomjuk az ENTER billentyűt, megjelenik a „Hello World” üzenet. Ismételt EDIT beírásakor a meglévő
program módosítható, folytatható.
Autorun opció: Ha azt szeretnénk, hogy a
program a modul bekapcsolásakor automatikusan
fusson, akkor be kell gépelni: az „option autorun on”
utasítást. A modul újabb bekapcsolásakor a BASIC
program automatikusan elindul. A mellékelt programmal
az MM28 ledje 300msec ütemben villog a reszet gomb
megnyomása vagy a bekapcsolás után.
A Micromite modulok fontos tulajdonsága a
beépített teljes képernyős szerkesztő
program. Funkciói a keresés, a másolás, a
kivágás és a beillesztés. Funkcióbillentyűk
segítségével felgyorsíthatjuk a szerkesztői
munkánkat.
Speciális Micromite tulajdonságok
Mentett változók: A Micromite a
RAM-ban tárolt változóit flash memóriába
tudja
írni
kikapcsolás
előtt,
hogy
bekapcsoláskor ismét felhasználhassa őket. A
VAR SAVE parancs utáni változókat a flash
memóriának egy 2 KiB méretű területén tárolja, amiről bekapcsoláskor a változók értékei visszatölthetők a VAR
RESTORE paranccsal. Túl gyakori mentésre azonban ezt nem szabad használni, mert a flash tároló írási száma
korlátozott. PIC32 mikrokontrollereknél ez a szám nagyobb, mint 20000 írás/törlés. Ha nagyon gyakori mentés
szükséges, akkor egy valós idejű RTC óra IC-t érdemes használni. Az RTC SETREG és RTC GETREG parancsokkal az
adatokat az RTC akkumulátorral védett RAM memóriájában tudjuk eltárolni illetve onnan elővenni.
CPU sebesség állítás: A CPU paranccsal programfutás közben állítható a processzor órajelének a frekvenciája,
ami alapértelmezésben 40MHz. A módosítható sebességgel összefüggésben változik modul áramfelvétele. (48MHz >
31mA, 40MHz > 26mA, … 5MHz > 6mA) Az órajel frekvenciájának a változása nincs hatással a soros port, a belső órák
és időzítők sebességére. Viszont a PWM, az SPI és az I2C sebessége a CPU órajelével arányosan változik.
CPU SLEEP X: A CPU SLEEP paranccsal lehet a processzort alvó állapotba küldeni az utasításban megadott
számú másodpercre. Ha az X időt nem adjuk meg, akkor a parancs automatikusan konfigurálja az ébresztési lábat
digitális bemenetként, és annak logikai állapotváltása ébreszti fel a modult. Alvás közben az áram 90-100mikroA.
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Watchdog időzítő: A Micromite modulok fő felhasználási területe a vezérlőként történő alkalmazás. Az
Autorun tulajdonság lehetővé teszi a konzol nélküli működést, de egy esetleges zavar miatt bekövetkező hiba hatására
a program leállhat, ha nem szándékolt módon mégis a parancssorba lép. Mivel egy önállóan elinduló alkalmazásnál
már nem kell a terminált csatlakoztatni, ezért sajnos egy ilyen hibát nem érzékelhetünk és beavatkozni sem tudnánk.
Egy másik hibalehetőség például, hogy a program beragad egy végtelen ciklusban valamilyen okból. Mindkét hiba
hatása ugyanaz, a modul működésképtelenné válik. Ez ellen a megoldás a beépített watchdog időzítő használata,
amely ha visszaszámolva eléri a nullát, a processzort automatikusan újraindítja, ugyanúgy, mint amikor kézzel
újraindítjuk.
Biztonsági PIN-kód: Néha szükség lehet a programunk titkosítása, amit a Micromite OPTION PIN parancsával
állíthatunk be. A parancsban megadott PIN kódot a rendszer a memóriában fixen eltárolja, és ha a Micromite visszatér
a parancssorba (bármilyen okból) a felhasználónak be kell gépelnie a PIN-kódot. A helyes kód nélkül a felhasználó nem
kapja vissza a vezérlést. A program bármilyen módosítása csak a helyes PIN megadásával lehetséges! Ha a kód
elveszett, akkor a tok újbóli használata csak az MMBASIC alaphelyzetbe hozásával lehetséges, de ilyenkor a bennlévő,
PIN kóddal védett program elveszik.
Speciális hardver eszközök támogatása
Az alkalmazások könnyebb elkészítésére a Micromite több, gyakran használt periféria kezelőprogramját
(driverét) tartalmazza:
- infravörös távirányító vevőáramkörök (Vishay TSOP4838, Jaycar ZD1952, Altronics Z1611A) és infravörös ledek
- hőmérő és nedvesség szenzorok (pl. DS18B20, DHT22)
- szervo motorok
- RTC óraáramkörök (PCF8563, DS1307, DS3231, DS3232)
- karakteres LCD és érintőképernyős színes grafikus LCD/TFT kijelzők
- billentyűzetek (4*3, 4*4 gomb vagy PS2 billentyűzet csak Micromite Plus 64/100)
- elfordulás érzékelők (rotary encoder)
- micro SD kártyaolvasó (csak Micromite Plus 64/100)
- nyomógombok
- ultrahangos távolság érzékelő (HC-SR04)
BASIC váltózó típusok
A karakterváltozók maximum 256 bájtot tartalmazhatnak, de lehetőség van többdimenziós tömbök
használatára is. Kétféle numerikus változót használhatunk, 64 bites egész és 32 bites lebegőpontos számábrázolással. A
64 bites egész változóban 19 decimális számjeggyel kifejezhető, hatalmas számokat tárolhatunk, ha nagy pontosságú
számábrázolásra van szükség. A lebegőpontos számábrázolás előnye a nagyobb számábrázolási tartomány mellett a
törtszámok ábrázolási lehetősége is. A 64 bites egész számokkal való műveletvégzés kb. 25%-al gyorsabban hajtódik
végre, mint a lebegőpontos számokkal való műveletek. A kétféle változótípus vegyesen is használható aritmetikai
kifejezésekben, amikor is az MMBasic képes automatikusan átváltani a változókat másik típusra, hogyha szükséges.
CFunction
A BASIC parancsokkal és függvényekkel nehezen, vagy egyáltalán nem megvalósítható programok építhetők be
a CFunction segítségével. Jó példa erre a lehetőségre nyolc soros port kezelésének a megvalósítása. Az interpreter
feldolgozási sebessége miatt nem lehetséges ilyen mennyiségű szoftveres UART kialakítása MMBasic programban, de
mindezt C programnyelven megírva egy CFunction paranccsal behelyezhetjük, mint futtatható tárgykódot BASIC
programba, és ez önállóan lefut a CFunction meghívásakor, az interpreter közreműködése nélkül [7].
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Select … Case
A modern SELECT … CASE programozási struktúra a megszokott IF … THEN … ELSIF struktúrák számára jelent jól
áttekinthető programozási alternatívát.
SELECT CASE ertek
CASE teszt_feltetel, [[, teszt_feltetel]…]
<utasitasok>
<utasitasok>
CASE ELSE
<utasitasok>
<utasitasok>
END SELECT
Programok fejlesztése és hibakeresése az MM Edit fejlesztő környezetben
A MMBasic programok fejlesztésére létezik egy fejlett szoftverfejlesztő környezet, az MM Edit, amely Windows
vagy LINUX operációs rendszeren futtatható. A program a PC számítógép fájlrendszerén tárolt MMBasic programok
írását, szerkesztését, Micromite alkalmazásokba való letöltését és ellenőrzött körülmények között való futtatását,
kényelmes hibavadászatot biztosít. A BASIC programok automatikus formázásán felül külön színekkel emeli ki a
felismert BASIC parancsokat, függvényeket és változókat a hibamentes programírás segítésére. Beépített súgója nagy
könnyebbséget jelent a programozással most ismerkedők és az alkalmi programozók számára egyaránt.
Az MM Edit ingyenesen
letölthető [8], telepítése a Windows
programoknál megszokott módon
történik. Számos szöveges legördülő
menü található az ablak tetején. A
funkciók gyors elérése érdekében egy
tekintélyes hosszúságú ikonsor is van a
következő sorban, a gyakori parancsok
aktivizálásához.
A
program
működésének gyors elsajátításához a
szabadon
letölthető
MMedit.pdf
kézikönyvet használhatjuk. Az MM Edit
programletöltésre és hibavadászatra
kihasználja a Micromite beépített
konzol
portját,
de
annak
programszerkesztői
funkcióinál
lényegesen fejlettebb szolgáltatásaival
feleslegessé teszi használatukat. A
hibavadászat során gyakran kell programblokkokat aktivizálni vagy éppen blokkolni, amire számos segítséget nyújt. A
hibavadászat során a BASIC változók értékeit kiírathatjuk a konzolra, továbbá bármely forrás programrészt elláthatunk
nyomkövetéssel a TRON/TROFF parancspár aktiválásával vagy megszűntetésével. A program súgója testre szabható, a
számunkra fontos dokumentumok egy-egy egérkattintással érhetők el segítségével. Igazi örömet jelent a
programfejlesztői munka az MM Edit szoftverrel, emiatt szívesen megemlítjük, hogy a szoftver szerzője Jim Hiley,
hívójeles rádióamatőr, VK7JH.
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GPS alapú digitális óra
Végül az MMBasic sajátosságait egy
mintapéldán keresztül mutatjuk be. Reméljük, hogy a
hatékony utasításkészlet megismerve sokan kedvet
kapnak a Micromite modulok kipróbálásához. Az
MMBasic szerzője, Geoff Graham az ausztrál Silicon
Chip Magazin 2014. májusi számában ismertetett egy
GPS műholdakhoz szinkronizált digitális órát, amit
Micromite
förmverrel
ellátott
PIC32
mikrokontrollerrel valósított meg egy próbapanelen
[9].
A GPS alapú digitális óra BASIC program kihasználja az
MMBasic összetett utasításkészletében és váltózóinak egyszerű
számábrázolásában
rejlő
lehetőségeit.
A
megépítést
megkönnyítette számunkra egy kész MM28 modul, ami mellé az
eredetinél korszerűbb, a GPS műholdak mellett az orosz
GLONASS műholdak vételét is kihasználó, QUECTEL gyártmányú,
L86 GPS vevőmodult használtunk. A modulokat breadboad próbapanelekbe dugtuk, de előtte az L86 felület szerelhető
kivezetéseire dugaszolható csatlakozósávot forrasztottunk. Az eredeti BASIC programot módosítani kellett az eltérő
GPS vevő miatt. Mielőtt a program működését ismertetnénk, nézzük meg a GPS vevő által küldött adatokat.
Normálisan ez egy soros adatfolyam, aminek a sebessége 4800, vagy 9600, ritkábban 19200 baud. A formátuma az
NMEA 0183 szabvány szerinti, amire egy példát mutatunk a Tera Term ablakról készült képen. Az L86 modul
sajátosságaihoz percek alatt módosítottuk az eredeti programot, 4800 baud helyett 9600 baud az L86 alapértelmezett
adatátviteli sebessége a GPS holdak melletti GLONASS holdakból nyert nagyobb mennyiségű adatátvitelhez igazodva.

Elegáns az NMEA adatfolyamból komplett
mondatokat kiszűrő szubrutin felépítése. A kettős
hurokba szervezett beolvasás a „$”nyitókaraktertől
kezdődő és „*” karakterrel végződő mondatból a
vesszővel elválasztott szavakat azonosítja és elhelyezi
az arg$(i) karakterváltozó tömbben.
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A GPS óra a föld bármely részén használható, csupán az időzónát és a téli-nyári időszámítás dátumait kell megadni
hozzá. Egy 64 bites egész típusú változó használatával programunk könnyedén végzi el az idő földrajzi hely szerinti
korrekcióját is. A GPS vevőből érkezett idő és dátum adatokat először átszámolja percre egy 64 bites egész típusú
változóban, ezt korrigálja az időzóna és téli-nyári időszámítás szerinti értékekkel, majd visszaalakítja és kiírja az LCD
kijelzőre. Egy 64 bites változóban 2014. január elsejétől 2045.-ig tárolhatjuk a percben kifejezett időt, ami erre a
feladatra teljesen elegendő. A következő két programrészben GPS vevőből érkező dátumot és időt, a 2014. január
elsejétől eltelt időszakot percben kifejező változóra alakító programrészt, majd a korrekció után azt időre visszaalakító
programrészt látjuk:

A főprogram egy végtelen hurok, benne kiemeltük a Right$ függvényt, amivel a program az L86 által vett GLONASS
holdak adatait tartalmazó „RMC” mondatokat is figyelembe veszi. Az eredeti órában az RMC mondat mindig „GPRMC”
azonosítót tartalmaz, ezzel szemben az L86
„GNRMC” mondatot küld, ha a számításához
GLONASS műholdak eredményét is figyelembe
vette.
A programot bárki könnyedén a saját
igényére alakíthatja. Például mi kivettük az
időkijelzés
feltételéül
használt
érvényes
pozíciószámítás meglétét és helyette feltétel
nélküli időpont kiíratást választottunk úgy, hogy az
időpont elé a vevő által azonosított GPS holdak
számát írattuk ki a második sor elejére. A sor
végére pedig a vett GLONASS műholdak számát.
Az "XXRMC" mondatban az idő helyes értéket
tartalmaz már egyetlen műhold vétele esetén is. A
programmódosítással könnyen találhatunk helyet
lakásban is a GPS óránk számára, ha látjuk az éppen vett műholdak számát. Az L86 a saját RTC áramköre segítségével
akkor is adja az az "XXRMC" mondatban az időt, ha nem lát egyetlen holdat sem. A módosított programnál ilyenkor
mindkét számláló nulla értékű, mégis látjuk az órát. Tudnunk kell azonban, hogy ilyenkor nem műholdakról származó,
hanem csak a GPS vevőnk RTC idejét látjuk a kijelzőn.
A ChipCAD honlap fórumán létrehoztunk egy Micromite topikot, aminek olvasására meghívunk minden
érdeklődőt. Örömmel fogadjuk, ha a fórumtagok megosztják egymással a Micromite tapasztalataikat.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

http://geoffg.net/micromite.html
www.chipcad.hu/micromite
www.chipcad.hu/basicfordito
www.chipcad.hu/mikroprog
www.microchip.com/PIC32MX170F256B Az adatlap 30-15 táblázata
http://ttssh2.sourceforge.jp
http://geoffg.net/Downloads/Micromite/cfunctions.pdf
http://www.c-com.com.au/MMedit.htm
http://www.chipcad.hu/letoltes/MM/GPS_Clock_L86_ChipCAD.zip
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