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POVZETEK

Cilj diplomskega dela je izdelava mikrokrmilniškega sistema za krmiljenje
samopostrežnega avtomata. V začetku diplomskega dela je predstavljena ideja
samopostrežnih avtomatov in hiter prelet njihovega razvoja skozi čas. Utemeljeni so
ekonomski razlogi za razvoj takšnih avtomatov in njihovo širjenje.
Osrednja tema diplomskega dela je razvoj samopostrežnega avtomata. Najprej so
opisani mehanski in električni deli posamezno, nato pa je predstavljen celoten
mikrokrmilniški program. V programskem delu so podrobno opisani podprogrami, ki
opravljajo pomembna opravila in so za delovanje avtomata ključnega pomena.
V zaključnem delu so opisani rezultati dela in možne posodobitve v prihodnosti.
Na kratko so predstavljena tudi navodila za upravljanje z avtomatom, ki bodo v
pomoč pri prvi uporabi.

Ključne besede: samopostrežni avtomat, mikrokrmilnik, statični pomnilnik, LCD
zaslon, aktuator, zbirni jezik.

ABSTRACT

The focus of the thesis is to build a microcontroller driven system for self-service
vending machine. The first part of the thesis presents the idea of self-service vending
machines and their development through the time. There are also arguments of
economic reasons for developing such a machines and their massive expansion.
The middle part of the thesis presents the development of self-service vending
machine. At first, the mechanical and electrical parts are described, and than the
thesis presents the complete microcontroller program. In program part there are the
sub-programs described in details. These sub-programs are very important for
vending machine to work properly.
The last part presents results of our work and possibilities of development in
the future. Beside that the user manual is also included, for better understanding of
the vending machine operations.

Key words: self-service vending machine, microcontroller, static ram, LCD display,
actuator, assembler.
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1.UVOD

1. UVOD
1.1.

Prodaja z avtomati

Če se sprehodimo skozi čas, vidimo, da se je človeška družba organizacijsko zelo
spreminjala, od začetnih samostojnih proizvajanj hrane do združevanja v skupine.
Podobno se je dogajalo tudi kasneje, ko so se začeli ljudje enakih sposobnosti in
idej zbirati v skupine, ki so hitreje in učinkoviteje napredovale. Pojavile so se visoko
organizirane proizvodnje in kot njihova nadgradnja tudi tovarne. Da bi bilo delo
hitrejše in stroški manjši, so uvedli avtomatizacijo tovarn in delavnic. Ljudi so počasi
zamenjali stroji in tekoči trakovi [1].
Naslednji korak je zahtevala enostavnejša in cenejša prodaja narejenih izdelkov, kar
je vodilo v iznajdbo (odkritje) avtomatiziranih (prodajalnih) naprav za prodajo, kot so
kavni avtomati, avtomati za sendviče, pijačo, cigarete in drugi.
Takšni avtomati so počasi začeli prihajati v naše vsakdanje življenje. Danes in v
bližnji

prihodnosti

lahko

pričakujemo

veliko

povečanje

njihovega

števila.

Avtomatizirane (prodajalne) naprave za prodajo postajajo vse bolj prilagojene
potrošnikom, kar pomeni, da so enostavne za uporabo in robustne.

1.2.

Ekonomska upravičenost

Trg vedno teži k dvigu kakovosti in manjšanju cene. Z uvedbo avtomatizacije
proizvodnje, se je kakovost izdelkov močno povečala. Pri množični serijski
proizvodnji je praktično nemogoče, da človek naredi oziroma obdela nek izdelek
vedno na enak način, medtem, ko pri strojni obdelavi to ne predstavlja velikega
problema. Če je kakovost visoka, je lahko višja tudi cena.
Tudi pri prodaji težimo k zmanjševanju stroškov. S preprostim razmislekom se lahko
prepričamo, da se pri prodaji izdelkov, kjer prodajalec ni striktno potreben (npr. ni
svetovanja pri nakupu), stroški občutno zmanjšajo, če namesto prodajalca na
njegovem mestu stoji avtomat. Prodajalec je plačan 8 delovnih ur, plačati mu je treba
tudi malico in prevoz na delo. Ko prodajalca nadomestimo z avtomatom, slednji
potrebuje za delovanje samo električno energijo, kar je v mnogih primerih bistveno
ceneje. Takšen avtomat je potrebno le nekajkrat na mesec napolniti z izdelki in ga po
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potrebi servisirati. Tako lahko en delavec upravlja z 20, 30 ali več avtomati, kar
pomeni velik prihranek stroškov.
Avtomati s takšnimi in podobnimi lastnostmi že obstajajo, a še niso razširjeni
na trgu. Dosti jih ima napake v mehanizmih in elektroniki, zato so kupci pri uporabi
pazljivi in premišljeni. Zato je naš cilj izdelati tak avtomat, ki bo povezal prej
omenjene lastnosti, bo robusten in prijazen za uporabnika. Vanj bomo vgradili
mehanizem, ki vrača denar, kar bo novost na trgu.

2. ZASNOVA AVTOMATA
2.1.

Kratek opis avtomata

Avtomat sestavlja mehanski del, kamor spadajo aktuatorji za podajanje izdelkov in
rokovanje z denarjem, in elektonski del, ki nadzira delovanje aktuatorjev (slika 1a).
Delovanje: ko je avtomat napolnjen, so v funkciji vsi aktuatorji za podajanje
izdelka, aktuatorji za vračilo denarja, čitalec denarja in tipkovnica. Vse potrebne
informacije in navodila se izpisujejo na LCD zaslonu. Najprej čaka mikrokrmilnik na
ukaz kupca preko tipkovnice. Kupec na njej izbere številko izdelka. Nato se s
pomočjo senzorjev izdelkov preveri prisotnost zahtevanega izdelka; v primeru, da letega ni na voljo, se kupcu izpiše ustrezno sporočilo na LCD ekran. Del programa za
izbiro izdelka vidimo na sliki 1b.
napajalni del

tipkovnica

aktuatorji
(mehanski del)
mikrokrmilnik

čitalec

vračilo denarja
LCD zaslon

denarja
napajanje
podatkovne povezave

Slika 1a: Bločna shema avtomata.
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Ko izberemo izdelek, ki je v avtomatu, se njegova cena izpiše na LCD zaslon
in vnese na lokacijo v pomnilniku, kjer se bo kasneje odštevala od zneska, ki ga bo
kupec vplačal. Vklopi se čitalec denarja, v katerega vstavimo kovance. Vrednost
kovancev se odšteva od prej omenjene vrednosti v spominu, dokler ne dosežemo
ničle. Ko se to zgodi, se sproži aktuator za sprostitev izdelka in le-ta pade v prostor,
iz katerega ga lahko kupec pobere.
Če je vsota vplačanega denarja večja od cene izdelka, se razlika zopet zapiše
na posebno lokacijo v pomnilniku. Nato se sproži aktuator za vračanje denarja, ki
vrne preplačani višek. Program se nato postavi v izhodiščni položaj.
Poleg opisanega delovanja, vsebuje programska oprema podporo servisiranju,
s tem da lahko serviser spreminja ceno izdelka, testira posamezne aktuatorje ali
pregleduje statistiko. Do teh funkcij serviser dostopa preko posebnih tipk, ki so
nameščene v notranjosti avtomata, in sicer na vezju z ostalimi elementi. Avtomat
lahko odpremo le s ključem.

Slika 1b: Blokovni prikaz podprograma za izbiro izdelka.

Najpomembnejši del avtomata je mikrokrmilnik, ki krmili ostale dele. Komunikacija
lahko poteka v obeh smereh, kot npr. pri čitalcu denarja in aktuatorjih. Vse
informacije so napetostne velikosti 5 V. Ko senzor zazna ,da izdelka ni, sklene
stikalo, ki na vhod mikrokrmilnika pritisne napetost. Številčnica ima vlogo vmesnega
člena med človekom in avtomatom, saj mikrokrmilniku posreduje informacijo o
kupčevih željah. Korelirano vlogo ima LCD zaslon, ki kupcu posreduje informacijo o
stanju nakupa. Vsi deli so napajani iz napajalnega dela, ki je sestavljen iz dveh
sklopov, opisanih v poglavju 2.11..
3
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2.2.

Ohišje

Pri testnem modelu je ohišje narejeno iz 1,5 mm debele ćrne pločevine. To naj bi
preprečilo poskuse odtujitve izdelkov. Posledično je teža avtomata nezanemarljiva,
vendar ne presega 60 kg, zato ga dva serviserja lahko premikata in postavita na
predvideno mesto.
Ohišje je iz sprednje in zadnje strani (slika 2). Zadnja stran je pričvrščena na
steno ali pa na poseben nosilec izdelan za avtomat. Na to stran se obešajo mehanski
deli – aktuatorji, kot tudi mikrokrmilniško vezje in vrečka za denar.
Sprednja stran (vrata) se pričvrsti na zadnjo stran s pomočjo tečajev zaradi lažjega
dostopa in servisiranja. Na vratih je čitalec denarja, izložba ter odprtina za kupljene
izdelke in vrnjeni denar.
mikrokrmilniško
sprednja stran

prodajne police

plačilni

prostor za

mehanizem

kupljene izdelke

tečaji

aktuatorji

zadnja stran

vezje

vrečka za
denar

Slika 2: Predstavitev ohišja.
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2.3.

Mehanski deli

Izdelke podajamo s pomočjo prodajnih polic. Prodajna polica je sestavljena iz
mehanskega in električnega dela. Mehanski del je sestavljen iz večih manjših
železnih delčkov v kompleksnejši mehanizem. Prodajna polica lahko deluje le v
kombinaciji z električno tuljavo-aktuatorjem. Ko dobi tuljava impulz, premakne
mehanski del in izdelek je podan.
V avtomatu sta dve vrsti prodajnih polic: večnamenska prodajna polica (slika
3a in 3b) in prodajna polica za žvečilne bonbone (slika 4a in 4b). Večnamenska
polica lahko sprejme 20 enakih izdelkov, ki so naloženi eden nad drugim. Pri tem
sistemu vedno prvi izpade spodnji izdelek.
Prodajna polica za žvečilne gumije deluje na podoben način. Razlika je le v
velikosti in zmogljivosti. Ta lahko sprejme do 50 kosov enakih izdelkov – žvečilnih
gumijev. V naši izvedbi avtomata se lahko nahaja do 24 prodajnih polic, odločili pa
smo se za 24 večnamenskih prodajnih polic.
Podrobnejši opis delovanja mehanskih delov ni možen, saj so le-ti avtorsko zaščiteni
in presega namen tega dela.

Slika 3a in 3b: Prodajne police (levo prazna in desno polne).

Slika 4a in 4b: Enota za prodajo žvečilnih gumijev (levo prazna in desno polna).
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2.4.

Številčnica

Najprej smo hoteli imeti na avtomatu le dve tipki, s pomočjo katerih bi kupec
komuniciral z mikrokontrolerjem. Tipko za izbiro izdelka in tipko za potrditev. S tipko
izbira bi kupec izbiral produkt tako, da bi se z vsakim pritiskom številka izdelka
povišala. Tako bi s kroženjem števil izbral svoj izdelek. To bi prišlo v poštev pri
majhnem številu izdelkov. Zahteve so bile drugačne. Avtomat mora imeti možnost
prodaje 24-ih izdelkov, zato smo ugotovili, da izbiranje s kroženjem ni več praktično.

Pri poskusnem opazovanju majhne množice ljudi, ki je kupovala na avtomatu, smo
prišli do zaključka, da vgradimo tipkovnico – številčnico z 12-imi tipkami. Ta
številčnica ima 10 števk ter znaka *-zvezdica in #-lojtra (slika 6). Števke smo namenili
izbiri številke izdelka, zvezdico potrjevanju in lojtro prekinitvi nakupa.
Najprej smo želeli vgraditi številčnico z BCD-kodirnim izhodom. Tak izhod bi
olajšal priklop številčnice na mikrokrmilnik, saj bi bile številke že kodirane v načinu, ki
ga lahko le-ta prepozna. Številčnica bi imela le 4 izhodne sponke, zato bi ji bilo
potrebno nameniti manj vhodnih sponk mikrokrmilnika.
Ker ima taka številčnica dokaj visoko ceno, mi pa želimo konkurenčen
avtomat, smo poiskali številčnico brez kodiranja. Ta ima za vsako tipko eno stikalo,
kar pomeni skupaj 12 izhodnih žic in skupno maso. Vsaka številka deluje kot stikalo.
Ko je tipka pritisnjena, to zaznamo na mikrokrmilniku. Da bi vseeno zmanjšali število
potrebnih sponk, smo si pomagali s tremi logičnimi vezji in zmanjšali število sponk na
sedem. To je pomenilo nekaj dodatnega programiranja. Vsekakor pa smo z malo
truda uspeli uporabiti cenejšo številčnico.

Slika 6: Fotografija številčnice.
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2.5.

LCD zaslon

Za prikaz podatkov o stanju avtomata smo uporabili štiri vrstični matrični LCD zaslon
s 16-imi znaki na vrstico (slika 8). Komunikacija med zaslonom in mikrokrmilnikom se
vrši s pomočjo protokola, ki ga določa mikrokrmilnik Hitachi HD44780U [8]; le-ta je
tovarniško integriran v LCD modul.
Mikrokrmilnik HD44780U ima 80 zlogov zaslonskega RAM pomnilnika, ki se imenuje
DDRAM (ang. Display Data Ram). Nadalje vsebuje ta mikrokrmilnik tudi znakovni
ROM pomnilnik z bitnimi kartami znakov, ki so vanj tovarniško shranjeni. Tabelo
znakov vidimo na sliki 7. Ti znaki bazirajo na angleškem jeziku in zato med njimi ne
najdemo šumnikov.
Problem s šumniki rešimo z uporabo 64-ih zlogov pomnilnika za definiranje
lastnih znakov (CGRAM; ang. Character generator RAM). V ta RAM lahko pišemo in
beremo. Če uporabljamo simbole velikosti 5x8 slikovnih elementov (ang. pixel), lahko
definiramo do osem novih simbolov.

Slika 7: Tabela znakov.
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Slika 8: LCD zaslon 16x4.
2.5.1. Priključitev LCD zaslona na mikrokrmilnik
Komunikacija mikrokrmilnika na LCD zaslon poteka v 8-bitnem načinu, tako da
se posamezni zlogi pošljejo v enem bralno/pisalnem ciklu. S tem smo porabili 8
sponk za podatke in 3 sponke za krmiljenje LCD zaslona.
Shema priklopa LCD zaslona na mikrokrmilnik je prikazana v prilogi1, medtem
ko na sliki 9 vidimo, kako so priključene sponke za nastavitev kontrasta. Kontrast
reguliramo z napetostjo na sponki za ta namen, in sicer tako, da jo vežemo na trimer
potenciometer [9].

Slika 9: Priključitev sponke za kontrast.
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2.5.2. Krmiljenje LCD zaslona
Zaslon smo krmilili s pomočjo Mikrokrmilnika PIC 18F254. Program je pisan v
zbirnem jeziku (ang. Assembler), zato je veliko bolj obširen kot bi bil v programskih
jezikih kot so BASCOM in drugi. Krmiljenje LCD ekrana poteka s pomočjo 3 vhodnih
sponk E, R/W in RS po posebnih korakih, ki jih določa specifikacija proizvajalca:

•

E

- začetek pisanja ali branja z LCD zaslona,

•

R/W - izbira pisanje (0) ali branje (1) in

•

RS

- izbira registra, ukazni (0) ali podatkovni (1).

Podatki se prenašajo po osmih podatkovnih sponkah in sicer od DB0 do DB7.
Ko želimo komunicirati z LCD zaslonom, moramo postopati po naslednjih korakih:

•

RS postavimo na 0/1, odvisno ali hočemo vpisati ukaz ali podatek.

•

na sponke DB0 do DB7 vpišemo podatek.

•

vklopimo in izklopimo sponko E.

•

počakamo predpisani čas.

•

LCD zaslon izvrši komunikacijo.

Zaslon ima že shranjene posebne ukaze za manipulacijo z zaslonom, kot so
vklop/izklop, brisanje, utripanje odzivnika in podobne. Vsak tak ukaz ima posebno
kodo, ki jo vpišemo na podatkovne sponke in izvršimo branje [7]. Na sliki 10a in 10b
vidimo tabelo posebnih ukazov in predpisane čase, v katerih so izvršeni.

Slika 10a: Tabela ukazov.
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Slika 10b: Tabela ukazov.

Za izpisovanje na LCD zaslon to še ni dovolj, ker ga je potrebno prej inicializirati.
Tudi ta postopek je definiran kot zaporedje ukazov na vodilu zaslona z natanko
določenimi časi.
Primer inicializacijskega programa vidimo na spodnjem izseku, izseku 1.
LCD_init

movlw
rcall
movlw
rcall
movlw
rcall
movlw
rcall
movlw
rcall
movlw
rcall
rcall
movlw
rcall
movlw
rcall
nop
movlw
nop
rcall
movlw
bra

LCD_del1
;LCD_del1 je čas zakasnitve
U_delay3
; po specifikaciji moramo čakati vsaj 15ms, čakamo 450ms
B'00110000'
; nastavimo 8 bitno komunikacijo z LCD kontrolerjem
LCD_cmd1
; ostalo opravi LCD_cmd1 - pri inicializaciji ne smemo testirati busy flag
LCD_del2
;LCD_del2 je čas zakasnitve
U_delay3
; po specifikaciji moramo čakati vsaj 4.1ms
B'00110000'
; nastavimo 8 bitno komunikacijo z LCD kontrolerjem
LCD_cmd1
; ostalo opravi LCD_cmd1 - pri inicializaciji ne smemo testirati busy flag
LCD_del3
;LCD_del3 je čas zakasnitve
U_delay2
; po specifikaciji moramo čakati vsaj 100micros
B'00110000'
; nastavimo 8 bitno komunikacijo z LCD kontrolerjem
LCD_cmd1
; ostalo opravi LCD_cmd1 - pri inicializaciji ne smemo testirati busy flag
movlw
LCD_del3
;LCD_del3 je čas zakasnitve
U_delay2
; po specifikaciji moramo čakati vsaj 100micros
B'00111000'
; nastavimo 8 bitno komunikacijo z LCD kontrolerjem in dvovrstični display
LCD_cmd
; ostalo opravi LCD_cmd
B'00001000'
; display off
LCD_cmd
; ostalo opravi LCD_cmd
B'00000001'

; display on

LCD_cmd
B'00000110'
LCD_cmd

; ostalo opravi LCD_cmd
;nastavi smer premika kurzorja
; ostalo opravi LCD_cmd

* LCD_cmd je podprogram ki preverja in čaka dokler je zaslon zaseden
* LCD_cmd1 je podprogram ki pošilja ukaze na zaslon

Programski izsek 1: Inicializacijski podprogram.
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2.6.

Čitalec denarja

Kot čitalec denarja je uporabljen COIN VALIDATOR - RM5 podjetja Comestero group
(slika 11). To je čitalec kovancev, saj slovensko tržišče teži k spremembi plačilne
valute iz tolarja v euro, zato smo se odločili, da bo avtomat sprejemal samo kovance,
ne pa tudi bankovce. Ker RM5 omogoča preprosto preprogramiranje na različne
valute, sprememba ob prehodu na novo valuto ne bo predstavljala težav.

Slika 11: Čitalec denarja RM5.
2.6.1. Priključitev v vezje
RM5 lahko sprejme 59 različnih kovancev. Hitrost sprejemanja so 3-je kovanci na
sekundo. Čitalec deluje na napetosti 12 V in je v vezje priključen z 10 pinskim
ploskim (ang. flat) kablom [6]. Razpored prikjučnih sponk vidimo na sliki 12. Mi smo
porabili le 6 sponk :
•

sponka 2 - napajanje,

•

sponka 1 - masa,

•

sponka 6 - preprečevanje (ang. inhibit),

•

sponka 7 - kanal 1 (10 sit),

•

sponka 8 - kanal 2 (20 sit),

•

sponka 9 - kanal 3 (50 sit).

11
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Slika 12: Razpored priključnih sponk.

Kanali se lahko poljubno programirajo. V našem primeru je vsak kovanec
programiran na svoj kanal. Tako dobimo po vsakem kanalu le en impulz za en
kovanec. Ta način smo uporabili zaradi lažjega štetja s samim mikrokrmilnikom.
Kanal deluje kot stikalo, zato ge je potrebno tako tudi priklopiti (slika 13). Ko RM5
zazna kovanec, aktivira ustrezno stikalo, ki je označeno kot kanal.

ch1 ch2

ch3 ch4

ch5 ch6

RM5

Slika 13: Zgradba priključnih kanalov.

Možno je tudi delovanje v načinu, ko RM5 pošilja impulze za ves denar po
enem kanalu. Takrat se čitalec programira tako, da po enem kanalu pošilja več
impulzov. Za 10 SIT bi tako dobili 1 impulz, za 20 SIT 2 impulza in za 50 SIT 5
impulzov. S to vezavo pridobimo nekaj prostih sponk, vendar se stvar nekoliko
zaplete pri samem programiranju.
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2.7.

Sistem za vračilo denarja

Sistem za vračilo denarja je sestavljen iz treh delov. To so: čitalec denarja RM5,
ločevalnik (ang. separator) in izplačilni del.
Pomemben del je ločevalnik denarja (slika 14), ki ločuje kovance. Nabavimo
ga lahko v kompletu s čitalcem RM5 Da bi ločevalnik deloval, mora biti čitalec
programiran za takšen način delovanja. Programira se tudi vrednost kovancev, ki jih
ločevalnik ločuje. Ti dve enoti sta povezani z 10-žilnim ploščatim kablom.
Ko sestavimo opisani sklop, dobimo na njegovem izhodu ločene kovance. V
našem primeru imajo kovanci po 10 SIT levi in kovanci po 20 SIT desni izhod. Vsi
drugi kovanci padajo skozi srednji izhod v zbiralno vrečko.

Izhodi za kovance
Slika 14: Ločevalnik denarja.

13

2. ZASNOVA AVTOMATA
Tretji del sistema je izplačilni del, ki ga sestavljajo nerjaveče železno ohišje, dva
plastična votla valja za denar in dve tuljavi. Kovanci se nabirajo v plastičnih valjih, ki
sto pritrjena na ohišje. Spodnji del valjev je povezan s tuljavo s posebnim plastičnim
mehanizmom, ki ga tuljava potisne, ko dobi impulz. Na sliki 15A vidimo izplačilni del,
na sliki 15B pa celoten sistem za vračilo denarja.

Slika 15A: Izplačilni del.

Slika 15B: Sistem za vračilo denarja.
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2.8.

Procesorski del

Kot procesorski del je poimenovan celoten elektronski sklop, ki ga sestavljajo
integrirana vezja, pasivni elementi, tipke, procesor in statični ram. Razvoj tega sklopa
je predstavljal osrednji del diplomske naloge, zato je v nadaljevanju natančneje
predstavljen.
2.8.1. Celotno vezje
Na sliki 16 je predstavljen del električne sheme mikroprocesorskega dela. Celotna
shema je priložena v poglavju 4.2.. Napajanje smo izvedli z napajalnikom Hawlett
Packard in sicer s 5-imi volti. Napetostni nivo +5 V potrebujejo vsi elementi našega
vezja razen tuljav, ki pa so napajane ločeno (poglavje 2.11).Ta napajalni nivo je
standard pri skoraj vseh logičnih integriranih vezjih. Da bi takšno vezje v praksi
delovalo, smo morali zraven logičnih elementov uporabiti tudi upore, kondenzatorje in
kvarčni kristal. Na seznamu so našteti in opisani vsi uporabljeni elementi. Nekateri
pomembnejši, kot so mikrokrmilnik PIC18F254 in baterijsko napajani pomnilnik
M48T08, so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Slika 16: Del električne sheme celotnega vezja.
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Seznam elementov in njihove funkcije:

•

mikrokrmilnik PIC18F254 – krmili delovanje celotne naprave, s tem da izvaja
program, ki je v njem zapisan. Podrobnejši opis se nahaja v poglavju 3.2.

•

statični ram M84T08 – je baterijsko napajan ram, ki tudi ob izklopu napajanja
vezja skrbi za shranjevanje podatkov, kot so cena, vrednost kovancev in
sprejeti denar. Nekaj več o tem integriranem vezju najdemo v poglavju 3.3.

•

8 bitni medpomnilnik (ang. buffer) 74HC244 – je most med signali iz
periferije in mikrokrmilnikom. Ko je aktiven, prepušča signale iz svojega vhoda
na izhod, ko je deaktiviran, se njegov izhod nahaja v stanju visoke inpedance
[10]. Deljen je na dva dela, tako da lahko aktiviramo po štiri bite naenkrat.
Razpored in namen sponk vidimo na slikah 17 in 18.

Slika 17: Opis priključnih sponk.

Slika 18: Razporeditev sponk.

•

8 bitna D-flip flop spominska celica 74HC374 – na izhodnih sponkah hrani
želene vednosti, dokler ne dobi urni impulz, pri čemer se vanj shranijo nove
vrednosti vhodov. Vezje spreminja stanja le ob prehodu signala CLK iz logične
16
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0 v logično 1, drugače pa vezje ohranja prejšnji signal.Vezje uporabljamo, ko
želimo ohraniti stanje določenih signalov, medtem pa uporabljati priključke
mikrokrmilnika za druge funkcije. Za lažjo predstavo je spodaj tabela stanj
(slika 19). Ko je vezje deaktivirano, je na izhodih visoka inpedanca [11]. Na
sliki 20 vidimo razpored priključnih sponk.

Slika 19: Tabela stanj.

•

Slika 20: Razpored sponk.

močnostni tranzistorji BUZ11
Tranzistor BUZ11 je močnostni N-kanalni MOSFET tranzistor. Simbol je na
sliki 21, ohišje pa vidimo na sliki 22. Lahko se uporablja pri regulatorjih,
konverterjih ali relejih. Zaradi omenjene MOSFET tehnologije ga lahko
krmilimo direktno z izhodom logične celice. Kar pomeni, da pri napetosti Ugs=
5 V tranzistor že prevaja dovolj velik tok, da je lahko krmiljen [12]. V našem
vezju ga uporabljamo za vklapljanje tuljav. Naj omenim še nekaj nazivnih
podatkov:
•

nazivni tok 30 A,

•

nazivna napetost 50 V,

•

notranja upornost 0.04 Ώ,

•

visoka vhodna upornost.

Slika 21: Simbol tranzistorja BUZ11.

Slika 22: Oblika tranzistorja BUZ11.
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•

stikalo (senzor) Microswitch Zippy SM-05 S03
Za zaznavanje prisotnosti izdelka je uporobljeno stikalo Microswitch, katerega
vidimo na sliki 23A. Je majhno in ima zagotovljenih 10.000.000 vklopov in
izklopov [13]. Podatke o obliki in velikosti lahko razberemo iz slike 23B,
notranja zgradba (priključne sponke) pa so predstavljene na sliki 23C.

Slika 23A: Stikalo Zippy.

Slika 23B: Dimenzije stikala.

Slika 23C: Priključne sponke.

•

tipke – za servisne tipke smo uporabili navadne plastične tipke s štirimi
priključnimi sponkami. Ko tipko pritisnemo, sklenemo stikalo in signal se
prenese naprej. V našem primeru to pomeni, da pripeljemo + 5 V na vhodno
sponko mikrokrmilnika. Spodaj si lahko ogledamo tipke, priključene v vezje
(slika 24A), in samo obliko uporabljene tipke (slika 24B).

Slika 24A: Tipke v vezju.

Slika 24B: Tipka.
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2.8.2. MIKROKRMILNIKI PIC podjetja Microchip
Podjetje proizvaja pet vrst mikrokrmilnikov, ki se delijo v tako imenovane
družine: PIC12, PIC14, PIC16, PIC17 in PIC18. Razlikujejo se po zmogljivosti in
hitrosti mikroprocesorja ter v številu vsebovanih funkcij. Vse družine PIC
mikrokrmilnikov imajo pomnilnik zasnovan po načelu Harvard arhitekture, ki jo vidimo
na sliki 25. Takšna arhitektura pomeni, da ima mikrokrmilnik dva ločena pomnilnika,
od katerih je prvi namenjen shranjevanju podatkov, drugi pa je namenjen za
pomnenje programa, ki ga krmilnik izvaja. Podatki med omenjenima pomnilnikoma se
ne morejo neposredno prenašati. V vse družine PIC mikrokrmilnikov je vgrajen 8-bitni
mikroprocesor, zato je širina besede podatkovnega pomnilnika dolga 8 bitov.
Povezava med podatkovnim pomnilnikom in mikroprocesorjem poteka preko 8bitnega vodila [2].
Programski pomnilnik je pri vseh družinah PIC različen in je odvisen od števila
bitov, s katerim so zapisani ukazi, ki jih določen mikrokrmilnik uporablja. Zmoglivejši
mikrokrmilnmiki, kot je PIC18, poznajo dosti več ukazov, zato potrebujejo večjo širino
programskega pomnilnika (16-bitov) kot ostale družine [4]. Zaradi takšnega načina
komunikacije lahko mikroprocesor prebere ukaz v enem bralnem ciklu in je zato
hitrost izvajanja programa večja, kot pri von Neuman arhitekturi pomnilnika (slika 25).

podatkovni

mikroprocesor

pomnilnik
8

12

programski

14

pomnilnik

16

Slika 25 : Harvard arhitektura mikrokrmilnikov PIC.
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2.8.3. PIC18F452
Za mikrokrmilnik PIC18F452 smo se odločili zaradi velikega števila vhodno/izhodnih
sponk, saj jih ta mikrokrmilnik ponuja kar 33 (slika 26). Ostale lastnosti, ki jih
izpostavljamo, so:
•

1,5 KB podatkovnega pomnilnika,

•

32 KB programskega pomnilnika,

•

8 bitni podatkovni pomnilnik,

•

16 bitni programski pomnilnik,

•

1536 B internega RAMa.

•

256 B EEPROM,

•

deluje do frekvence 40 MHz,

•

3 zunanje prekinitvene sponke,

•

4 časovniki (dva 8-bitna in dva 16-bitna),

•

dva zajemalna / primerjalna modula (16-bitna),

•

podpora RS-232 in RS-485 standardoma komunikacije,

•

10 bitni A/D pretvornik.

Slika 26: Razpored sponk.

Vhodno/izhodni priključki so razdeljeni v pet skupin z imeni : PORTA, B, C, D in E.
Nekateri priključki na krmilniku opravljajo dodatne funkcije poleg funkcije digitalnih
vhodno/izhodnih priključkov. Alternativne funkcije teh priključkov so: vhod A/D
20
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pretvornika, serijski vhod, zunanja ura ali zunanje prekinitve. Za naše potrebe je bila
večina priključkov namenjenih vhodom/izhodom.
Mikrokrmilnik deluje z napetostjo od 2 V do 5,5 V. Da bi deloval brez motenj,
ga je potrebno skrbno in pravilno priklopiti na napajalno napetost in v vezje. Priklop
kvarčnega kristala je prikazan na sliki 27. Vidimo, da je potrebno dodati še dva
kondenzatorja okvirne velikosti 33 pF na sponke OSC1 in OSC2 [4].

Slika 27: Priklop kvarčnega kristala.

Za priklop tipk imamo dve možnosti. Lahko jih vežemo direktno med sponke
mikrokrmilnika in maso, vendar samo v primeru, če ima mikrokrmilnik že vgrajene
notranje upore, ki jim pravimo upori za dvig (ang. pull-up). Ti upori skrbijo, da je na
sponki logična 1, ko tipka ni pritisnjena, in da omejijo tok skozi tipko, ko tipko
pritisnemo. Če takšnih uporov ni, jih moramo dodati sami [2].

Na spodnjem seznamu so označene sponke, na katere je priključena periferija.
Nekatere sponke so po potrebi vhodne ali izhodne:

•

PORTA 0,1,2,3,4,5: naslovne sponke SRAM-a za prvih 6 bitov (vhodi),

•

PORTA 2,3: vračilo denarja (izhodi),

•

PORTE 0,1,2: kontrola številčnice preko integriranega vezja 74HC244 (izhodi),

•

PORTC 0,1: kontrola senzorjev izdelkov preko int. vezja 74HC244 in 74HC374
(izhodi),

•

PORTC 2,3: kontrola statičnega rama (izhodi),

•

PORTC 3: vhod za odčitavanje kovancev 10 SIT (vhod),

•

PORTC 4,5,6,7: odčitavanje številčnice preko 74HC244-1,2,3 (vhodi),

•

PORTC 5,6,7: kontrola int. vezij 74HC244-1,74HC244-2,74HC244-3 (izhodi),

•

PORTD 0,1,2,3: servisne tipke (vhodi),

•

PORTD 1,2: vhoda za odčitavanje kovancev 20 SIT in 50 SIT (vhodi),
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•

PORTD 4: naslovni 7. bit SRAM-a, urni impulz a vezje M48 in 74HC374 ter
prekinitev delovanja RM5 (izhodi),

•

PORTD 5,6,7: kontrola LCD zaslona (izhodi),

•

PORTB 0,1,2,3,4,5,6,7: podatkovne sponke za LCD zaslon, SRAM M48 in
kontrola izhodnih aktuatorjev (izhodi),

•

PORTB 0,1,2,3,4,5,6,7: odčitavanje senzorjev izdelkov (vhodi),

•

ostale sponke so potrebne za delovanje PIC18, kot je napajanje, reset in ura.

2.8.4. M48T08 – statični ram
Pri izvedbi naprave potrebujemo več statičnega pomnilnika, kot ga nudi
mikrokrmilnik, saj je potrebno shranjevati cene izdelkov ter sprejeti in oddani denar.
Nekaj rezerve pri pomnilniku smo pustili tudi zaradi možnih varnostnih posodobitev,
ki so opisane v poglavju 4.
Kot razširitev osnovnega pomnilnika smo uporabili statični RAM M48T08, ki
ima naslednje lastnosti [5]:

•

64 Kb (8Kb x 8) pomnilnika (8192 lokacij po 8 bitov),

•

8-bitni dostop do pomnilnika,

•

interno baterijo z dobo delovanja 10 let,

•

interno uro v realnem času z BCD kodiranjem,

•

natančnost ure +/- 1 min na mesec,

•

nizka poraba energije.

Na podlagi opisa teh lastnosti je razvidno, da lahko avtomatu na enostaven način
dodamo prikaz ure na zaslonu, če se v bodoče pojavi potreba po tem.
Ohišje je zaradi interne baterije višje od običajnih integriranih vezij DIP-28 (slika 28).

Slika 28: Ohišje vezja M48T08.
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M48T08 ima 28 priključnih sponk, a so v našem primeru nekatere ostale
nepriključene. 13 naslovnih sponk je namenjeno 8192-im lokacijam, ki imajo vsaka
po 8 bitov podatkov – 8 sponk. Sponka INT je namenjena prekinitvam, sponke
E1,E2,G in W pa kontroli in upravljanju. Sponki Vcc in Vss sta namenjeni napajanju
vezja [5].
Razpored sponk vidimo na sliki 29, simbol vezja pa na sliki 30:

•

A0-A12: naslovne sponke,

•

DQ0-DQ7: podatkovne sponke,

•

INT: prekinitev ob izpadu napetosti,

•

E1: enable1,

•

E2: enable2,

•

W: pisanje,

•

G: branje,

•

Vcc: napajanje,

•

Vss: masa.

Slika 29: Razpored priključnih sponk.

Slika 30: simbol vezja.
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2.8.5. Povezave med periferijo in mikrokrmilnikom
Zaradi velikega števila potrebnih in uporabljenih priključkov, mora biti periferija
(čitalec, številčnica in ostali sistemi), povezana na mikrokrmilnik s pomočjo logičnih
vezij. Uporabljamo vezji 74HC244 in 74HC374, ki sta opisani v poglavju 2.8.1.
Za branje številčnice smo s pomočjo dveh vezij 74HC244-1S in 74HC244-2S
zmanjšali število potrebnih priključkov s 13 na 7. To je narejeno tako, da se 12
znakov (12 tipk številčnice) preverja v treh korakih. Vsako vezje lahko nadzoruje po
osem sponk iz številčnice. Ob istem času je aktivno le eno od vezij, in sicer tisto ki
dobi aktivacijski impulz iz mikrokrmilnika. Tako lahko odčitamo vse tipke v treh fazah.
To povezavo vidimo na sliki 31, potek programa pa je opisan v poglavju 2.9.3..
Električna shema je prikazana na sliki 32.

74HC244-1S in 2S
Slika 31: Številčnica in dva vezja 74HC244.

Slika 32: Električna shema priklopa številčnice na mikrokrmilnik.
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Pomembna je tudi povezava med mikrokrmilnikom in vhodi/izhodi za izdelke.
Ker je zahtevano, da avtomat prodaja 24 kategorij izdelkov, to pomeni 24 vhodov
(senzorjev prisotnosti izdelka) in 24 izhodov (krmiljenje aktuatorjev) – skupaj 48
priključnih sponk. Ker naš mikrokrmilnik nima na voljo toliko vhodno/izhodnih sponk,
smo problem rešili s časovnim prepletanjem signalov in s tem porabili le 13 sponk.
Zopet smo si pomagali z vezji 74HC244 in 74HC374. Postopek za nadzorovanje
vhodov in izhodov se razlikuje le v malenkostih, zato sta delno opisana oba.
Prvi trije primeri se nanašajo na podajo izdelka, drugi trije pa na zaznavanje
prisotnosti. Na sliki 33 vidimo kako so priklopljeni aktuatorji na vezja 74HC244 in
naprej na 74HC374 in mikrokrmilnik.
na portB

na portB

na 74HC374

Slika 33: Priklop aktuatorjev – tuljav na vezja 74HC244 in 74HC374.

Primer 1: ko hočemo podati izdelek s številko 6, najprej nastavimo na
podatkovno sponko 6 logično enico. Ta enica se prenese na 6. sponko vseh treh
vezij 74HC244-1, 2, 3 saj so le-ta vezana vzporedno. Nato v drugem koraku s
pomočjo vezja 74HC374, ki je neodvisno od prvih treh, izberemo katero vezje
74HC244-1,2,3 bo aktivno. To storimo s tremi sponkami, ki so iz mikrokrmilnika
25
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pripeljane na omenjena vezja. Ko aktiviramo prvo sponko, ta aktivira prvo vezje
74HC244-1 in to aktivira svoj 6. izhod. Tako impulz pride do tranzistorja BUZ11 in ta
aktivira tuljavo (aktuator), ki pritegne mehanski del, s čimer je izdelek podan kupcu.

Primer 2: če bi pod istimi pogoji na koncu aktivirali sponko 2 na vezju
74HC374 in s tem vezje 74HC244-2, bi impulz na podatkovni sponki 6 aktiviral
tranzistor izdelka 14.

Pri zaznavanju prisotnosti izdelka je postopek malce drugačen. Tudi tukaj
potrebujemo vezje 74HC374. Označeno je kot 74HC374V. Signali gredo v tem
primeru iz senzorjev v mikrokrmilnik, zato je delovanje vezja potrebno temu
prilagoditi. Ko vtipkamo številko izdelka, program najprej preveri senzor izbranega
izdelka, nakar je šele možna potrditev in prodaja, če je izdelek prisoten v avtomatu.
Pred razlago poglejmo shemo tega sklopa (slika34).

na portB

Slika 34: Priklop senzorjev prisotnosti izdelka.

Primer 1: ko izberemo številko 12, jo program najprej pretvori iz desetiške
številke v zaporedno število, s pomočjo katerega lahko krmili vezja 74HC244v in
74HC374V. Po pretvorbi je znano da 12. izdelek pomeni 4. sponko v vezju 74HC244-
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2v. Mikrokrmilnik nato na 4. sponki prebere signal senzorja izdelka 12 in ga
posreduje programu. Če izdelka ni, ga ne moremo kupiti.

Primer 2 : če bi izbrali izdelek 24, bi to pomenilo osmo sponko v vezju
74HC244-3v.
Tri krmilne (kontrolne) sponke so vezane iz mikrokrmilnika na vezje 74HC374V in
nato naprej na 74HC244-1v, 2v, 3v, ki zajemajo signale senzorjev. Tu smo uporabili
vezje 74HC374V zato, ker morajo biti vsa tri vezja 74HC244-1v, 2v, 3v med
izvajanjem programa deaktivirana. To je potrebno zato, ker bi drugače signali iz
senzorjev motili signale, ki so prisotni na istih vodilih (podatkovne sponke so skupne
LCD zaslonu, SRAM-u in senzorjem). Vezje 74HC374V je spominska celica in zato
lahko drži želeno stanje (74HC244-1v, 2v, 3v ostanejo deaktivirani) dokler ga ne
prekinemo.

2.9.

Programski del

Najobsežnejši del naloge je razvoj programa, ki uskladi delovanje celotnega vezja,
periferije in mehanskih delov v funkcionalen izdelek. Programa smo se lotili oblikovati
po najenostavnejši metodi. Naredili smo manjše robustne podprograme in jih nato
združili v kompleksnejšo celoto. Pri tri mesečnem testiranju program ni pokazal večjih
napak, začetne - majhne pa so bile nemudoma odpravljene. Da bi bila neka naprava
100-odstotno brezhibna, pa je potrebno vložiti še več truda ter leta testiranj in
razvoja.
Da bi program res dobro razumeli, so opisani najpomembnejši sklopi
(podprogrami). Tako bo veliko bolj razumljivo delovanje in komunikacija vseh
perifernih naprav (čitalec, senzorji, številčnica) z mikrokrmilnikom. Program je pisan v
zbirniku mikrokrmilnika in preveden v binarno obliko s programskim orodjem
Microchip MPLAB.
Blokovna shema programa je prikazana na sliki 35.
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Slika 35: Blokovna shema celotnega programa.
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2.9.1. Glavni del
Vsakič ko zaženemo mikrokrmilnik, se le-ta najprej inicijalizira. S pomočjo
konfiguracijskih bitov je določen režim delovanja mikrokrmilnika, kot je vrsta
oscilatorja, vklop ali izklop določenih funkcij na sponkah ali upravljanje s časovnim
čuvajem.

list p=18F452
INCLUDE <P18F452.INC>
INCLUDE <lcd_znaki.INC>
__CONFIG _CONFIG1H,_OSCS_OFF_1H & _HSPLL_OSC_1H
__CONFIG _CONFIG2L,_BOR_OFF_2L & _PWRT_OFF_2L
__CONFIG _CONFIG2H,_WDT_OFF_2H
__CONFIG _CONFIG3H,_CCP2MX_OFF_3H
__CONFIG _CONFIG4L,_STVR_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
__CONFIG _CONFIG5L,_CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L & _CP3_OFF_5L
__CONFIG _CONFIG5H,_CPD_OFF_5H & _CPB_OFF_5H
__CONFIG _CONFIG6L,_WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L
__CONFIG _CONFIG6H,_WRTD_OFF_6H & _WRTC_OFF_6H
__CONFIG _CONFIG7L,_EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L & _EBTR3_OFF_7L
__CONFIG _CONFIG7H,_EBTRB_OFF_7H

Programski izsek 2: Določitev parametrov ob vklopu.

Nato se z ukazom EQU definirajo lokacije spremenljivk, ki jih program potrebuje za
shranjevanje podatkov. Primer vidimo na spodnjem izseku (programski izsek 3).

LCD_addr

equ

H'6004'

LCD_data

equ

H'6005'

;shranjevanje podatkov o lokaciji za LCD zaslon
;shranjevanje podatkov za LCD zaslon

TIPKE

equ

H'6006'

;shranjevanje stanja pritisnjene tipke

COIN

equ

H'6008'

;shranjevanje vrednosti kovanca

ENICE

equ

H'600A'

;lokacija uporabljena pri pretvarjanju binarnega števila v desetiško

DESETICE

equ

H'600B'

;lokacija uporabljena pri pretvarjanju binarnega števila v desetiško

STOTICE

equ

H'600C'

;lokacija uporabljena pri pretvarjanju binarnega števila v desetiško

Programski izsek 3: Lokacije za shranjevanje vmesnih podatkov.

Glavni del programa je zanka, v kateri se program vrti (ponavlja).
Ko pride program do konca zanke, se vrne na začetek in vse ponovi. Med izvajanjem
glavne zanke program preverja pogoje za skoke v podprograme ali za izvršitev
zahtevane funkcije. Če ni izpoljnjen noben pogoj, se program vrača na začetek. Za
zmanjševanje porabe energije bi lahko program deloval tako, da bi se po določenem
času postavil v latentno stanje (ang.: sleep). Z določeno prekinitvijo bi se nato
prebudil in se vrnil v glavno zanko [2]. Ker je energija, ki jo porabi mikrokrmilnik zelo
majhna, se s tem problemom nismo ukvarjali.
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Pred glavno zanko je naslov prekinitvenega vektorja, kamor program skoči v
primeru prekinitve (ang. interrupt). Naslov vektorja je določen tovarniško za vsako
družino mikrokrmilnikov posebej. Kot sem že omenil, ima mikrokrmilnik možnost
uporabe svojih sponk kot tipal za prekinitev. Če se to zgodi, se programski števec
(program) postavi na tovarniško določeno vrednost (naslov). Ta je v primeru PIC-a
18F452 lokacija 000008h. Na tej lokaciji lahko poteka preverjanje pogoja prekinitve,
da se ugotovi, zakaj je do prekinitve prišlo.
Glavna zanka najprej preverja številčnico in nato servisne tipke. Če nobena od
omenjenih tipk ni pritisnjena, se program vrti v krogu in čaka. V spodnjih izsekih so
deli programa za branje številčnice in servisnih tipk.
Iz glavne zanke program najprej skoči v podprogram preverjanja številčnice in
nato direktno v podprogram za branje servisnih tipk.
V izseku programa za branje številčnice vidimo princip, po katerem deluje. Da bi
lahko kontrolirali priklopljena integrirana vezja, moramo spremeniti sponke PORTC v
izhodne sponke. Ker so sponke za kontroliranje vezij 74HC244 speljane preko vezja
74HC374, mora to vezje dobiti urni impulz, da postavi stanje svojih vhodov na
izhode. Sedaj lahko nastavimo sponke PORTC nazaj v vhodne sponke, saj bomo z
njimi preverjali številčnico. Vezja za prenos podatkov iz številčnice na PORTC najprej
deaktiviramo, nato aktiviramo le tisto, na katero so priklopljene prve štiri številke.
Stanje se prenese na PORTC in nato shrani v lokacijo stevi, kjer ga nato preverjamo.
Tak postopek ponovimo za vse 3 dele oziroma 12 tipk. Ko program preveri vse tipke,
skoči v podprogram za preverjanje servisnih tipk
(programski izsek 4).
ŠTEVIL

call
bcf
bsf
bcf
call
clrf
bsf
bsf
bsf
bcf
movf
movwf
btfsc
goto
btfsc
goto
btfsc
goto
btfsc
goto
.
.
goto

setI
PORTD,4
PORTD,4
PORTD,3
setS
stevi
PORTE,0
PORTE,1
PORTE,2
PORTE,0
PORTC,w
stevi
stevi,4
NULA
stevi,5
ena
stevi,6
dva
stevi,7
tri

;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;urni cikel za vezje 74HC374
;urni cikel za vezje 74HC374
;prekinitev delovanja RM5
;podprogram za nastavitev portovC v vhodne porte
;brisanje lokacije z imenom stevi v katero se bo shranilo stanje portaC
;postavitev vezij 74HC244 v izklopljeno osnovno stanje
;postavitev vezij 74HC244 v izklopljeno osnovno stanje
;postavitev vezij 74HC244 v izklopljeno osnovno stanje
;aktiviranje prvih štirih vhodov vezja 74HC244 za branje številčnice (stanje se prenese na portC)
;zapis stanja številčnice iz portaC v začasni pomnilnik
;podatki iz začasnega pomnilnika za lokacijo stevi
;preverjanje bita 4, ki je spojen na tipko nič
;če je bila tipka pritisnjena skok na lokacijo NULA
;preverjanje bita 5, ki je spojen na tipko nič
;če je bila tipka pritisnjena skok na lokacijo ena
;preverjanje bita 6, ki je spojen na tipko nič
;če je bila tipka pritisnjena skok na lokacijo dva
;preverjanje bita 7, ki je spojen na tipko nič
;če je bila tipka pritisnjena skok na lokacijo tri

tip

;skok na podprogram tip za preverjanje servisnih tipk

Programski izsek 4: Podprogram ŠTEVIL.
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Pri preverjanju servisnih tipk je potek nekoliko drugačen, saj so tipke vezane direktno
na mikrokrmilnik. Čitalnik denarja in vezje M48 deaktiviramo, ker so njihovi izhodi
povezani na enake sponke kot servisne tipke. S podprogramom setI nastavimo
PORTC kot izhodni port, ker bomo z njegovo drugo sponko deaktivirali vezje M48. To
opravimo s pomočjo vezja 74HC374, ki ob urnem ciklu nastavljene bite iz svojega
vhoda prenese na izhod (programski izsek 5).
Da bi lahko pravilno preverjali tipke, moramo odpraviti motnje, ki jih proizvede
kontakt pri sklenitvi ali odklopu. Ko tipko pritisnemo, se logično stanje na vhodu ne
dvigne na nivo vklopa samo enkrat, ampak večkrat. Govorimo seveda o časih reda
nekaj deset ali nekaj sto mikro-sekund. Zato lahko mikrokrmilnik odčita več vklopov
zaporedoma (slika 36). To motnjo odpravimo tako, da tipko preverjamo več časa,
dokler prehodni pojav ne izzveni. Tako je v programu nastavljena vrednost
zakasnitve na 255 v lokaciji bounce in program jo uporabi, ko skoči v podprogram za
zakasnitev. Najprej se izvede preverjanje vseh treh vhodnih sponk, na katere so
priključene servisne tipke. Ko program zazna pritisnjeno tipko, skoči na ustrezno
lokacijo in tam se izvede omenjena zakasnitev oziroma ponavljajoče preverjanje. Po
preverjanju sledi skok v ustrezen podprogram, ki pripada pritisnjeni tipki. Če ni
pritisnjena nobena tipka,, se program vrne v glavno zanko na lokacijo START.

vklop

izklop
čas

Slika 36: Prehodni pojav pri pritisku na tipko.
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tip

beri1

beri2

beri3

bsf
call
bcf
bcf
bsf
movlw
movwf
btfss
goto
movlw
movwf
btfss
goto
movlw
movwf
btfss
goto
movlw
movwf
goto

PORTD,4
setI
PORTC,2
PORTD,4
PORTD,4
.255
bounce
PORTD,1
delay1
.255
bounce
PORTD,2
delay2
.255
bounce
PORTD,0
delay3
.255
bounce
START

;izklop čitalca denarja
;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;deaktiviramo vezje M48
;urni cikel na 347
;urni cikel na 347
;nastavi bounce zakasnitev tipke
;vrednost prenesi v lokacijo bounce
;beri in preverjaj tipko 1
;če je pritisnjena pojdi na delay1
;nastavi bounce zakasnitev tipke
;vrednost prenesi v lokacijo bounce
;beri in preverjaj tipko 2
;če je pritisnjena pojdi na delay2
;nastavi bounce zakasnitev tipke
;vrednost prenesi v lokacijo bounce
;beri tipko 3
;če je pritisnjena pojdi na delay3
;nastavi bounce zakasnitev tipke
;vrednost prenesi v lokacijo bounce
;vrni se v glavno zanko

Programski izsek 5: Branje tipk.

2.9.2. Izpisovanje na LCD zaslon
Inicializacija in priklop LCD zaslona sta že bila opisana. Tu bo opisan potek izpisa na
LCD zaslon in komunikacije s krmilnikom na programskem nivoju.
Ko je LCD zaslon inicializiran, lahko s pomočjo ukazov izpisujemo željene
znake. V programu je nekaj uporabnih podprogramov za lažje upravljanje z
zaslonom. Če želimo postaviti odzivnik na začetno pozicijo, pokličemo podprogram
LCD_home (programski izsek 6), ki to stori in nam ni potrebno vsakič pisati zaporedja
ukazov za izvedbo te funkcije. Podoben je tudi podprogram LCD_clear (programski
izsek 7), ki zbriše vsebino zaslona. LCD_cmd je podprogram, ki komunicira z
zaslonom po predpisanih časih. Pošilja zahtevane ukaze zaslonskemu krmilniku in
kontrolira sponke za krmiljenje LCD_zaslona.
LCD_home

movlw
bra

b'00000010'
LCD_cmd

; ukaz "display/cursor home" je numerično enak 2
; ostalo opravi LCD_cmd

Programski izsek 6: LCD_home.
LCD_clear

movlw
bra

b'00000001'
LCD_cmd

; ukaz "display clear" je numerično enak 1
; ostalo opravi LCD_cmd

Programski izsek 7: LCD_clear.

Ko želimo izpisati znak na LCD zaslon, najprej postavimo odzivnik na želeno lokacijo
in nato tam izpišemo znak. Za izpis je napisan podprogram LCD_write. Pred klicem
tega podprograma moramo v delovni register w shraniti ASCII kodo znaka. Ta
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podprogram podatek posreduje na podatkovne sponke in ga pošlje krmilniku v LCD
zaslonu. Primer izpisa na LCD zaslon vidimo v programskem izseku 8.
izpisSETUP

call LCD_clear
call LCD_home
movlw
lcd_presledek
call LCD_write
movlw
lcd_presledek
call LCD_write
movlw
lcd_presledek
call LCD_write
movlw
lcd_N
call LCD_write
movlw
lcd_a
call LCD_write
movlw
lcd_s
call LCD_write
movlw
lcd_t
call LCD_write
movlw
lcd_a
call LCD_write
movlw
lcd_v
call LCD_write
movlw
lcd_i
.
.
return0

;zbrišemo zaslon
;kurzor postavimo na začetek
;shranimo znak za presledek
;pokličemo izpis zaslona
;shranimo znak za presledek
;pokličemo izpis zaslona
;shranimo znak za presledek
;pokličemo izpis zaslona
;znak za N
;pokličemo izpis zaslona
;znak za a
;pokličemo izpis zaslona
;znak za s
;pokličemo izpis zaslona
;znak za t
;pokličemo izpis zaslona
;znak za a
;pokličemo izpis zaslona
;znak za v
;pokličemo izpis zaslona
;znak za i

;vrnitev na mesto klica

Programski izsek 8: Primer izpisa na zaslon.

Izpisani znaki so na LCD zaslonu, dokler jih ne zbrišemo z ukazom LCD_clear. To
pomeni, da lahko vedno dopišemo ali izbrišemo le željene znake. Z lahkoto ustvarimo
tudi utripanje besed ali podobne dodatke besedilu.

2.9.3. Branje številčnice
Preverjanje številčnice je opisano v poglavju 2.8.5.. Tu se bomo posvetili izpisu
števila na zaslon in njegov pomen pri nadaljnji izbiri izdelka. Celotno branje in
prepoznavanje poteka skozi več podprogramov, ki bodo predstavljeni in opisani.
Začnimo z delom za zakasnitvijo pritiska tipke, ki je omenjen v zgornjem poglavju.
Ko je tipka prepoznana, skoči program na lokacijo imenovano po pritisnjeni
tipki (ena, dva, tri ...) (programski izsek 9). Tu se v spremenljivko z ustreznim imenom
(1 - ena) zapiše binarna vrednost pritisnjene tipke. Nato se na lokaciji DSP postavi na
ena prvi bit, ki bo kasneje uporabljen kot zaznamek, da je bila pritisnjena prva števka
dvomestnega števila. Izvede se skok v podprogram IZBen (programski izsek 10), ki
binarno število pretvori v desetiško in ga izpiše na zaslon, ter skok v podprogram, ki
prvi števki priredi desetiško utež in drugi eniško. V nadaljevanju bo ločeno opisan
vsak podprogram, ki je uporabljen pri branju številčnice.
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ena

movlw
movwf
bsf
call
call
goto

B'00000001'
prva
DSP,0
IZBen
mult
STEVIL

;število 1 v začasni pomnilnik w
;w shranimo na lokacijo prva
;aktiviramo bit 1 na mestu DSP
;pokličemo podprogram IZBen
;pokličemo podprogram mult
;na začetek branja

dva

movlw
movwf
bsf
call
call
goto

B'00000010'
prva
DSP,0
IZBen
mult
STEVIL

;število 2 v začasni pomnilnik w
;w shranimo na lokacijo prva
;aktiviramo bit 1 na mestu DSP
;pokličemo podprogram IZBen
;pokličemo podprogram mult
;na začetek branja

tri

movlw
movwf
bsf
call
call
goto

B'00000011'
prva
DSP,0
IZBen
mult
STEVIL

;število 3 v začasni pomnilnik w
;w shranimo na lokacijo prva
;aktiviramo bit 1 na mestu DSP
;pokličemo podprogram IZBen
;pokličemo podprogram mult
;na začetek branja

Programski izsek 9: Podprogrami pozameznih pritisnjenih števil.

Podprogram IZBen so le združeni klici drugih podprogramov, zato ne potrebuje
posebnega opisa.

IZBen

movwf
movwf
call
call
call
return

druga
CIFRA
pretvorba1
waitt
IZPizbEN
0

;W v lokacijo druga
;W v lokacijo CIFRA
;pretvorba binarno v desetiško
;počakamo določen čas
;izpis števila na zaslon

Programski izsek 10: IZBen.

pretvorba1 (programski izsek 11) – ta podprogram skrbi za pretvorbo binarnih
števil v desetiška. Deluje po principu segmentnega odštevanja. V pomnilniku so na
rezerviranih lokacijah določene spremenljivke, v katere shranjujemo dele desetiškega
števila. V spremenljivko ENICE shranimo število enic, v DESETICE število desetic in
v STOTICE število stotic. Najprej se od binarnega števila odšteva vrednost 100. Če
je rezultat negativen, vemo, da je bilo binarno število manjše od 100 in zato vrednost
spremenljivke STOTICE ostane nič. V primeru, da vrednost rezultata ni negativna,
spremenljivki STOTICE povečamo vrednost za 1. Tako na tej lokaciji ostane
zapisano število stotic. Nato se binarnemu številu prišteje zadnja odšteta vrednost,
tako da je število zmanjšano le za toliko stotic, kolikor smo jih vpisali v spremenljivko
STOTICE. Po enakem postopku opravimo operacije še z vrednostjo 10, da dobimo
število destic in nato še z vrednostjo 1 za število enic.
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pretvorba1

clrf
clrf
clrf
clrf
bcf
movf
movwf
movlw
subwf
BTFSC
goto
incf
goto
movlw
addwf
movlw
subwf
BTFSC
goto
incf
goto
movlw
addwf
movlw
subwf
BTFSC
goto
incf
goto
movlw
addwf
return

sss

naz
naprej

sss1

naprej1

sss2

naprej2

ENICE
DESETICE
STOTICE
STATUS
STATUS,2
CIFRA,W
AAA
.100
AAA,1
STATUS,N
naprej
STOTICE
sss
.100
AAA,1
.10
AAA,1
STATUS,N
naprej1
DESETICE
sss1
.10
AAA,1
.1
AAA,1
STATUS,N
naprej2
ENICE
sss2
.100
AAA,1

;briši lokacijo ENICE
;
;
;
;
;prenesi vrednost iz CIFRA v w
;prenesi w v AAA
;prenesi 100 v w
;odštej 100 od AAA
;preveri ali jerezultat negativen
;če je neg, pojdi na naprej
;povečaj lokacijo STOTICE
;pojdi na sss
;prenesi 100 v w
;prištej w v AAA
;prenesi 10 v w
;odštej w od AAA
;preveri, ali je rezultat negativen
;če je, pojdi na naprej1
;če ni, povečaj lokacijo DESETICE
;pojdi na sss1
;prenesi 10 v w
;prištej w v AAA
;prenesi 1 v w
;odštej w od AAA
;preveri ali je rezultat negativen
;če je, pojdi na naprej2
;če ni, povečaj lokacijo ENICE
;pojdi na sss2
;prenesi 100 v w
;prištej w k AAA
;vrni se na mesto klica

Programski izsek 11: Pretvorba binarnega števila v desetiško.

IZPizbEN – pokličemo, ko želimo na zaslon izpisati vrednost pritisnjene tipke.
Ta podprogram lahko izpiše le enice, saj vsaka tipka predstavlja le eno cifro
končnega števila. Pred tem definiramo lokacijo LCD zaslona, na kateri se bo želena
števka izpisala. Najprej se v začasni pomnilnik prenese vrednost pritisnjene tipke iz
spremenljivke ENICE, ki se ji po logični funkciji IOR prišteje binarna vrednost
00110000. Ta korak je potreben, ker morata biti pri klicu programa za izpis na zaslon
bita 5 in 6 vedno ena. Zatem pokličemo LCD_write, ki to število izpiše (programski
izsek 12). Da bi zaslon malo zaživel, smo na tem mestu vklopili tudi utripanje
odzivnika. Program se zatem vrne na mesto klica.
IZPizbEN

movf
iorlw
call
call
return 0

ENICE,w
B'00110000'
LCD_write
LCD_dispCNU

;prenesi vrednost iz ENICE v w
;logično prištej 00110000 v w
;kliči izpis
;nastavi kursor na utripanje

Programski izsek 12: Izpis pritisnjene tipke.
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mult – je podprogram, ki preveri, ali je pritisnjene tipka na prvem ali drugem
mestu – desetica ali enica. Če je pritisnjena tipka desetica, lahko pritisnemo še
enkrat, da izberemo še enico. Tako dobimo celo dvomestno število. Ko pritisnemo
drugo število – enico, nam zaslon prikaže izbran izdelek. V podprogramu se najprej
zmanjša vrednost lokacije dabl in se preveri njen drugi bit. Če je ta bit 1, je pritisnjena
tipka enica in izvrši se skok v drugi podprogram – potrditev izbire. Če je drugi bit
ničla, se izvedejo naslednji koraki: vrednost tipke, ki je bila zapisana na lokaciji prva,
se preslika v lokacijo prva1, nato se izvede prištevanje vrednosti deset lokaciji cifs.
Le-ta se ji bo prištela tolikokrat, kot je zapisano v lokaciji prva1, ki pomeni vrednost
pritisnjene tipke. Vrednost cifs premaknemo v novo lokacijo – prvaD. PrvaD je sedaj
vrednost prve pritisnjene tipke pomnožena z 10. Program se vrne na klicano mesto,
kjer se prebere še drugo pritisnjeno tipko. Ko bo naslednjič poklican ta podprogram,
bo vrednost lokacije dabl zopet zmanjšana in njen drugi bit bo nič, zato bo sledil
omenjeni skok na potrditev izbire (programski izsek 13).
mult

m

decf
btfsc
goto
movff
bcf
movlw
addwf
decf
btfss
goto
movff
return

dabl
dabl,2
POTRDIi
prva,prva1
STATUS,2
.10
cifs
prva1
STATUS,2
m
prva,prvaD
0

;zmanjšaj vrednost dabl za ena
;preveri bit 2
;če je 1, skok na POTRDIi
;če ni 1, premakni vrednost prva v prva1
;izbriši indikator za nični rezultat
;v w zapiši cifro 10
;dodaj w vrednosti cifs
;zmanjšaj vrednsot prva1
;preveri ali je rezultat nič
;če ni, pojdi na m
;če je, premakni prva v prvaD
;vrni se na mesto klica

Programski izsek 13: Podprogram mult.

Potrditev izdelka poteka s pomočjo dveh podprogramov POTRDIi in POTRDI.
Prvi (POTRDIi) preverja, ali so izbrana števila ničle. Iz lokacije druga, v kateri
je zapisana vrednost druge pritisnjene tipke, prestavi vsebino v začasni pomnilnik in
preveri, ali je preneseno število nič. Če ni, se izvede podprogram POTRDI, če pa je,
obstaja možnost, da ima izbrano število ničlo le na mestu enic. Zato je potrebno
preveriti še prvo vrednost, ki je zapisana na lokaciji prvaD. Če je tudi ta vrednost nič,
smo izbrali število 00, ki nima pomena. Obe cifri se samodejno izbrišeta in program
se ponovno vrne na branje številčnice. Če vrednost na lokaciji prvaD ni nič, skočimo
na že omenjeni podprogram POTRDI (programski izsek 14).
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POTRDIi bcf
movf
btfss
goto
bcf
movf
btfsc
goto
goto

STATUS,2
druga,w
STATUS,2
POTRDI
STATUS,2
prvaD,w
STATUS,2
afna
POTRDI

;zbriši ničelni indikator
;prestavi vrednost druga v w
;preveri ali je nič
;če ni, pojdi na POTRDI
;če je, zbriši indikator
;prestavi prvaD v w
;preveri ali je nič
;če je, izvedi afna
;če ni, pojdi na POTRDI

Programski izsek 14: Preverja ali je pritisnjena ničla

POTRDI – je zanka, v kateri se preverjata tipki zvezda in afna. S prvo
potrdimo, da je izbrana številka izdelka pravilna, z drugo pa izbrano število izbrišemo
in se vrnemo na ponovno izbiro. Podprogram najprej opravi kontrolo nad vezji
74HC244, vse deaktivira in nato aktivira le tistega, ki je povezan z omenjenimi
tipkami. Po že znanih korakih se izvede preverjanje tipk, ki so povezane vsaka s
svojim podprogramom. Preverjanje poteka toliko časa, dokler ne pritisnemo ene od
ponujenih tipk (programski izsek 15).
POTRDI

call
bcf
bsf
bsf
bsf
bsf
nop
bcf
nop
movf
movwf
nop
btfsc
call
btfsc
call
goto

setI
PORTD,4
PORTD,4
PORTE,0
PORTE,1
PORTE,2

;nastavi kontrolo vezij 74HC244
;urni cikel na 74HC374
;urni cikel na 74HC374
;deaktiviraj 74HC244-1a
;deaktiviraj 74HC244-1b
;deaktiviraj 74HC244-2a

PORTE,2

;aktiviraj 74HC244-2a

PORTC,w
stevi

;prenesi iz PORTC v w
;prenesi iz w v lokacijo stevi

stevi,6
zvezda
stevi,7
afna
POTRDI

;preveri bit 6
;če je 1, pokliči podprogram zvezda
;če je 0, preveri bit 7
;ce je 1, pokliči podprogram afna
;če ja 0, pojdi na začetek POTRDI

Programski izsek 15: Preverjanje tipk zvezda in afna.

2.9.4. Preverjanje senzorjev
Preverjanje senzorjev je sestavljeno iz dveh podprogramov. Prvi upravlja z vezji
74HC244 in zajema stanja iz senzorjev v pomnilne lokacije, drugi na teh lokacijah
preverja bite.
READvhod – najprej s pomočjo vezja 74HC374V deaktiviramo vhodne
74HC244-1v, 2v, 3v. Nato izberemo vhodni 74HC244 (1v, 2v, 3v) spremenimo
PORTB v vhodni port, s kontrolnim 74HC244V aktiviramo izbrani vhodni 74HC244 in
podatke prenesemo na PORTB. Iz PORTB nato prestavimo podatke na lokacijo
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PHASE1, kjer bodo shranjeni do preverjanja (programski izsek 16). Na tej lokaciji je
shranjenih 8 bitov, kar zadošča osmim senzorjem.
Ker jih želimo preverjati 24, imamo 3 vezja 74HC244 in podatki so shranjeni na treh
lokacijah PHASE1, PHASE2 in PHASE3. Potek prenosa podatkov in zapisa stanj
senzorjev na ostali dve lokaciji je enak, kot je bil opisan zgoraj.
READvhod

bsf
bcf
bsf
movlw
movwf
bcf
bsf
call
movlw
movwf
call
bcf
nop
movff
nop
bsf
bcf
bsf
clrf
nop
bsf
bcf
bsf
movlw
movwf

PORTC,0
PORTC,1
PORTC,1
B'11111011'
PORTB
PORTC,1
PORTC,1
wwait
B'11111111'
TRISB
wwait
PORTC,0

;deaktiviraj hc244 za vhode
;urni impulz na 374 za vhode
;urni impulz na 374 za vhode
;izberi vhodni hc244 st.3
;prenesi w v PORTC
;urni impulz na 374 za vhode
;urni impulz na 374 za vhode
;zakasnitev
;portB kot vhodni port
;pošlji v trisB
;zakasnitev
;aktiviraj kontrolni hc244

PORTB,PHASE1

;prenesi iz PORTB v PHASE1

PORTC,0
PORTC,1
PORTC,1
TRISB

;deaktiviraj kontrolni hc244
;urni impulz na 374 za vhode
;urni impulz na 374 za vhode
;izbriši TRISB

PORTC,0
PORTC,1
PORTC,1
B'11111101'
PORTB

;deaktiviraj kontrolni hc244
;urni impulz na 374 za vhode
;urni impulz na 374 za vhode
;izberi vhodni hc244 st.2
:prenesi v PORTB

.
.
.
Programski izsek 16: Branje vhodnih senzorjev.

CHECK – preverja senzor tistega izdelka, ki je bil izbran s strani kupca. Pred
skokom v ta podprogram, se na lokacijo vhodCHE zapiše številka izbranega izdelka.
V tem podprogramu gre za preverjanje ničnega indikatorja. V prvem odseku se
vrednost na lokaciji vhodCHE zmanjša za ena. Preverimo ali je nova vrednost nič. Če
je, je bilo izbrano število 1 in preveriti moramo prvi bit iz lokacije PHASE1. Če je ta bit
0, sledi skok na IZDin, kar pomeni da je željeni izdelek na svojem mestu. Če je
vrednost prvega bita 1, pokličemo podprogram IZDoff, ki izpiše na zaslon, da izdelka
ni, nato se vrne v glavno zanko. V primeru, ko vrednost ničnega indikatorja ni nič, se
vrednost vhodCHE ponovno zmanjša za 1, kar pomeni naslednji izdelek in preverja
nični indikator (programski izsek 17).
Primer: če je izbran izdelek številka 21, se bo v lokacijo vhodCHE zapisala ta
vrednost. Vrednost 21 se bo zmanjševala za 1, dokler ne bomo dosegli ničle. To se
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bo zgodilo v 21-tem odseku (CHE21) in tam bomo preverili spremenljivko na lokaciji,
ki ustreza 21-tem senzorju. Ta spremenljivka je 5-ti bit v PHASE3.
CHECK
CHE1

CHE2

bcf
decf
btfss
goto
btfss
goto
call
goto
decf
btfss
goto
btfss
goto
call
goto
.
.
.

STATUS,2
vhodCHE
STATUS,2
CHE2
PHASE1,0
IZDin
IZDoff
main
vhodCHE
STATUS,2
CHE3
PHASE1,1
IZDin
IZDoff
main

;izbriši nični indikator
;za 1 zmanjšaj vhodCHE
;preveri ali je nič
;če ni, pojdi na CHE2
;če je, preveri bit 0 iz phase1
;če je 0, pojdi na IZDin
;če je 1, pojdi na IZDoff
;vrni se v main
;zmanjšaj vhodCHE za 1
;preveri ali je nič
;če ni, pojdi na CHE3
;če je, preveri bit 1 iz phase1
;če je 0, pojdi na IZDin
;če je 1, pojdi na IZDoff
;vrni se v main

Programski odsek 17: Preverjanje posameznih vhodnih senzorjev.

Vsakič ko se program inicijalizira po prodanem – izstavljenem izdelku, program
preveri senzorje vseh izdelkov (programski izsek 18). Če ni nobenega izdelka več, se
na zaslonu izpiše, da izdelkov ni in je potrebno poklicati servisno službo. To opravimo
s kratkim podprogramom FCHECK, ki preverja ali so vse vrednosti na lokacijah
PHASE enake 1.
FCHECK

part2

part3

movlw
cpfseq
goto
goto
movlw
cpfseq
goto
goto
movlw
cpfseq
goto
goto

B'11111111'
PHASE1
main2
part2
B'11111111'
PHASE2
main2
part3
B'11111111'
PHASE3
main2
SERVIS

;v w zapiši 11111111
;primerjaj z lokacijo PHASE1
;če ni enako, pojdi na part2
;če je enako, pojdi na SERVIS
;v w zapiši 11111111
;primerjaj z lokacijo PHASE2
;če ni enako, pojdi na part3
;če je enako, pojdi na SERVIS
;v w zapiši 11111111
;primerjaj z lokacijo PHASE3
;če ni enako, pojdi na main2
;če je enako, pojdi na SERVIS

Programski izsek 18: Preverjanje vseh senzorjev.

2.9.5. Upravljanje z denarjem
Zatem, ko izberemo izdelek in preverimo njegovo prisotnost, začnejo teči
podprogrami, ki preberejo ceno izdelka in seštevajo vstavljeni denar.
Najprej se izvede IZDin (programski izsek 19), ki iz tabele v vezju M48 prebere
ceno izdelka in jo izpiše na zaslon. Medtem pripravi lokacije za vmesno shranjevanje
podatkov. Ko je cena izpisana, imamo možnost potrditve ali preklica. Če pritisnemo
tipko za preklic, se izbrani izdelek izbriše iz zaslona in ponovno lahko izbiramo. V
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primeru, da pritisnemo tipko za potrditev, skoči program na odčitavanje vhodov za
kovance.
IZDin

movf
call
movwf
movwf
movwf
call
call
clrf
goto

prva,w
TABread
CIFRA
MONEY
MONEY2
pretvorba1
izpCENA
KREDA
KUPI

;iz prva v w
;pokliči TABread
;iz w v CIFRA
;iz w v MONEY
;iz w v MONEY2
;pokliči pretvorba1
;pokliči izpCENA
;izbriši KREDA
;pojdi na KUPI

KUPI

bsf
bsf
bsf
bsf
nop
bcf
nop
movf
movwf
nop
btfsc
goto
btfsc
goto
goto

PORTD,4
PORTE,0
PORTE,1
PORTE,2

;pulse na 74HC374
;deaktiviranje 74HC244
;deaktiviranje 74HC244
;deaktiviranje 74HC244

PORTE,2

;aktiviranje 74HC244-c

PORTC,w
stevi

;iz portC v w
;iz w v stevi

stevi,6
DENAR
stevi,7
afna
KUPI

;preveri šesti bit
;pojdi na DENAR
;preveri sedmi bit
;pojdi na afna
;pojdi na KUPI

Programski izsek 19: Branje cene izdelka.

DENAR – je podprogram, ki šteje impulze na sponkah čitalca RM5. Slednji
pošilja impulze po posamezni sponki za vsak kovanec. Najprej se pripravijo lokacije
za vmesno shranjevanje in zakasnitev, nato se preverijo vse tri sponke zapovrstjo.
Ker čitalec denarja RM5 posreduje impulz z določeno dolžino, mora tudi podprogram
preverjati sponko enako dolgo. Tako se izognemo motnjam, ki bi vplivale na plačilo.
Takšno preverjanje izvršimo za vsako sponko ločeno z zakasnitvami delayD, delayA
in delayB (programski izsek 20). Programski potek samih zakasnitev vidimo v izseku
21.
Ko je impulz zaznan, je znana sponka, na kateri je bil le-ta zaznan in vmesni
lokaciji M se doda pripadajoča vrednost. Vsaki sponki pripada sorazmerna vrednost s
preverjenim kovancem: prva sponka 10, druga sponka 20 in tretja sponka 50. S to
vrednostjo, shranjeno v M, se nato izvede skok v MATH, kjer poteka odštevanje
vstavljenega denarja od vrednosti izbranega izdelka.
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DENAR

DENAR2
de2
dex2
beriDE
beriAE
beriBE

call
call
call
bcf
nop
movlw
movwf
movlw
movwf
btfss
goto
btfss
goto
btfss
goto
goto

BRISI2
KREDIT
setI
PORTD,4

;pokliči BRISI2
;kliči KREDIT
;portC izhodni port
;aktiviraj čitalec RM5

.25
bounce2
.25
bounce
PORTD,0
delayD
PORTD,2
delayA
PORTD,1
delayB
DENAR2

;premakni 25 v w
;iz w v bounce2
;premakni 25 v w
;iz w v bounce
;preveri PORTD 0
;če je 0, pojdi na delayD
;preveri PORTD 2
;če je 0, pojdi na delayA
;preveri PORTD 1
;če je 0, pojdi na delayB
;pojdi na DENAR2

Programski izsek 20: Preverjanje vhodov za denar.
delayD

delayD2

delayA

delayA2

delayB

delayB2

decf
btfss
goto
bcf
goto
decf
btfss
goto
bcf
movlw
movwf
goto

bounce
STATUS,2
beriDE
STATUS,2
delayD2
bounce2
STATUS,2
dex2
STATUS,2
.10
M
MATH

;..
;..
;..
;..
; zakasnitvena zanka
;..
;..
;..
;zbriši indikator
;10 v w
;iz w v M
;pojdi v MATH

decf
btfss
goto
bcf
goto
decf
btfss
goto
bcf
movlw
movwf
goto

bounce
STATUS,2
beriAE
STATUS,2
delayA2
bounce2
STATUS,2
dex2
STATUS,2
.20
M
MATH

;..
;..
;..
;..
;..
;zakasnitvena zanka
;..
;..
;zbriši indikator
;20 v w
;iz w v M
;pojdi v MATH

decf
btfss
goto
bcf
goto
decf
btfss
goto
bcf
movlw
movwf
goto

bounce
STATUS,2
beriBE
STATUS,2
delayB2
bounce2
STATUS,2
dex2
STATUS,2
.50
M
MATH

;. .
;..
;..
;..
;zakasnitvena zanka
;..
;..
;..
;zbriši indikator
;50 v w
;iz w v M
;pojdi na MATH

Programski izsek 21: Zakasnitve.

MATH – tu se število iz lokacije M, katere vrednost odgovarja vstavljenemu
kovancu, prišteje k lokaciji KREDA, na kateri se sešteva vrednost vseh vstavljenih
kovancev. Pri tem se preveri, ali je število večje kot 255 in se v takšnem primeru
beleži prenos. Ta prenos se v drugem podprogramu uporabi za pravilen izpis
desetiškega števila na zaslon. Hkrati se na zaslonu izpisuje vrednost vstavljenih
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kovancev. Ko dosežemo ceno izdelka, sledi skok na podprogram za izstavitev
izdelka (programski izsek 22).
MATH

u1

u2

bcf
clrf
call
movf
addwf
btfsc
call
bcf
call
movf
subwf
btfsc
goto
bcf
movlw
cpfseq
goto
goto
movlw
cpfseq
goto
goto
movlw
cpfseq
goto

STATUS,0
MONEY2
waitt
M,w
KREDA
STATUS,0
CALCkr
STATUS,0
IZPkred
M,w
MONEY
STATUS,2
OVERout
STATUS,2
.246
MONEY
u1
BACK1
.236
MONEY
u2
BACK2
.226
MONEY
u3

;zbriši indikator
;zbriši MONEY2
;zakasnitev
;iz M v w
;prištej w v KREDA
;preveri prenos
;kliči CALCkr
;zbriši indikator
;kliči IZPkred
;iz M v w
;odštej w od MONEY
;preveri ničlo
;pojdi na OVERout
;zbriši indikator
;246 v w
;primerjaj w z MONEY
;pojdi v u1
;pojdi v BACK1
;236 v w
;primerjaj w za MONEY
;pojdi v u2
;pojdi v BACK2
;226 v w
;primerjaj w z MONEY
;pojdi v u3

.
:
Programski izsek 22: Preračunavanje.

2.9.6. Podajanje izdelkov
Če hočemo izdelek podati, je potrebno aktivirati aktuator – tuljavo. To storimo s
pomočjo tranzistorja BUZ11, ki je opisan v poglavju 2.8.1.. Tranzistor mora dobiti
impulz, ki ga aktivira, in ta na tuljavo pritisne potrebno napetost. Da bi bila tuljava
aktivna dovolj časa, mora biti impulz prisoten določen čas. To storimo z
zakasnitvami.
Najprej je potrebno izbrati pravo vezje 74HC244 in njegovo sponko, da bi
aktivirali željeni tranzistor BUZ11, ki je povezan na zahtevani aktuator. Izbiro naredi
podprogram IZDout, ki izbrano številko izdelka iz lokacije prva pretvori v zaporedno
število in aktivira vezje 74HC244 (programski izsek 23).
Številka iz lokacije prva se dvakrat zmanjša za ena. Preveri se njen najpomembnejši
bit (ang. msb) in od tu se izvede skok. Če je bit na logični ničli, se odštevanje
nadaljuje, če je postavljen na ena, se v začasni pomnilnik zapiše vrednost 00000001,
ki pomeni prvo sponko vezja 74HC244-1. Tu sledi skok na OUT1, kjer bo podatek
posredovan v omenjeno vezje. Ker uporabljamo tri vezja 74HC244 (za 24 izdelkov)
jih moramo ločeno izbirati in aktivirati. Prvih 8 aktuatorjev je priklopljenih na prvo
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vezje 74HC244-1, drugih 8 na drugo 74HC244-2 in tretjih osem na tretje vezje
74HC244-3, zato ta vezja aktivirajo ločeni podprogrami. Vsak podprogram lahko
aktivira 8 bitov na svojem vezju 74HC244.
IZDout

decf
decf
btfss
goto
bcf
movlw
goto
decf
btfss
goto
bcf
movlw
goto
decf
btfss
goto
bcf
movlw
goto
decf
btfss
goto
bcf
movlw
goto

CHEv2

CHEv3

CHEv4

prva
prva
prva,7
CHEv2
STATUS,2
B'00000001'
OUT1
prva
prva,7
CHEv3
STATUS,2
B'00000010'
OUT1
prva
prva,7
CHEv4
STATUS,2
B'00000100'
OUT1
prva
prva,7
CHEv5
STATUS,2
B'00001000'
OUT1

;zmanjšaj za 1
;zmanjšaj za 1
;preveri MSB bit
;če je 0, pojdi na CHEv2
;če je 1, izbriši indikator prenosa
;v w pošlji 00000001
;pojdi v OUT1
;zmanjšaj za 1
;preveri MSB bit
;če je 0, pojdi na CHEv3
;če je 1, izbriši indikator prenosa
;v w pošlji 00000010
;pojdi v OUT1
;…..
;…..
;…..
;…..
;…..
;…..
;….
;….
;…
;..
;..
;..

Programski izsek 23: Iskanje izbranega izdelka.

Ker je program že v grobem pripravljen za prodajo 64-ih izdelkov, se v primeru, ko
kupec želi po pomoti izbrati izdelek s številko večjo od 24, na zaslonu izpiše:
"Trenutno je na voljo samo 24 izdelkov.".
Ta del opravi majhen podprogram vrni (programski izsek 24).
vrni

call
goto

IZDoff2
main

;pojdi na IZDoff2
;vrni se na main

Programski izsek 24: Nepravilna izbira.

OUT1 – je podprogram, ki ustvari impulz in ga pošlje na izbrano sponko vezja
74HC244-1. Enaka podprograma sta tudi OUT2 in OUT3, le da pošiljata impulze na
vezja 74HC244-2 in 74HC244-3. Podatek iz registra wreg (w) se prenese na PORTB,
aktivira se vezje 74HC244-1 in podprogram PULZ2 drži vezje aktivirano približno 30
ms. Nato se 74HC244-1 deaktivira, preveri se spremenljivka TESTii, ki se uporablja
pri testiranju aktuatorjev (programski izsek 29), na zaslon se izpiše zahvala kupcu,
izplača se višek denarja in sledi skok v glavno - začetno zanko (programski izsek 25).
Izplačilo izvrši podprogram izplačilo, ki je opisan v naslednjem odseku.
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OUT1

call
bcf
bcf
bsf
nop
movwf
nop
nop
nop
bcf
bcf
bsf
call
clrf
bsf
bcf
bsf
bsf
call
btfsc
goto
bsf
call
call
call
call
call
call
call
goto

setI
TRISD,0
PORTD,4
PORTD,4

;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;port D 0 izhod
;urni cikel na HC374
;urni cikel na HC374

PORTB

;iz w v PORTB

PORTC,6
PORTD,4
PORTD,4
PULZ2
PORTB
PORTC,6
PORTD,4
PORTD,4
TRISD,0
waitt
TESTii,0
te2
PORTD,4
IZPhvala
wwait
izplacilo
wwait
wwait
waitt
waitt
main

;vklop dela za branje številčnice
;urni cikel na HC374
;urni cikel na HC374
;zakasnitev za impulz
;počisti PORTB
;izklop dela za branje številčnice
;urni cikel na HC374
;urni cikel na HC374
;port D 0 vhod
;zakasnitev
;preveri lokacijo TESTii bit 0
;pojdi na te2
;deaktivacija čitalca
;izpis Hvala
;zakasnitev
;pokliči izplačilo
;zakasnitev
;.....
;.....
;....
;vrnitev na main

Programski izsek 25: Izstavitev izdelka.

2.9.7. Izplačilo denarja
Ker smo hoteli avtomatu dodati novost, ki še ni razširjena na tržišču, smo ta del malo
nadgradili. V primeru, da vrednost vstavljenih kovancev preseže ceno izdelka, se ta
razlika zazna in shrani na lokacijo OVER. Ta lokacija bo v nadaljevanju v
podprogramu izplacilo uporabljena za vračilo denarja (programski izsek 26).
BACK1

BACK2

BACK4

clrf
movlw
movwf
movwf
goto
clrf
movlw
movwf
movwf
goto
clrf

OVER
.10
OVER
MONEY2
OVERout
OVER
.20
OVER
MONEY2
OVERout
OVER

;zbriši OVER
;10 v w
;w v OVER
;w v MONEY2
;pojdi v OVERout
;zbriši OVER
;20 v w
;w v OVER
;w v MONEY2
;pojdi v OVERout
;zbriši OVER

.
.
Programski izsek 26: Shranjevanje preplačane vrednosti.

izplačilo – tu se preverja vrednost spremenljivke OVER. Najprej se ta spremenljivka
primerja s številom 0. Če je OVER enak 0, se vrnemo na klicno mesto v
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podprogramu OUT1. Zatem se vrednost lokacije OVER primerja še s številom 10 in
20. Najprej preverimo, če je vrednost lokacije OVER večja od 10. Če ni večja, se
izvede skok na izplaci1, kjer se vrednost 10 odšteje od števila OVER, sledi aktiviranje
sponke, ki je preko tranzistorja BUZ11 povezana na aktuator – tuljavo za izplačilo
kovanca v vrednosti 10 SIT. Nato se ponovno vrnemo v podprogram izplačilo, kjer se
ponovi primerjava. V primeru, ko je vrednost lokacije OVER večja od 10, se izvede
primerjava še s številom 20. S takšnimi koraki preverjanja dosežemo to, da avtomat
najprej vrača kovance za 20 SIT in nato 10 SIT. Dejanje se ponavlja, dokler ni
vrednost OVER enaka nič (programski izsek 27).
izplacilo

movlw
cpfsgt
return
movlw
cpfsgt
goto
movlw
cpfslt
goto
call
return

.0
OVER
0
.10
OVER
izplaci1
.20
OVER
izplaci2
waitt
0

;v w prestavi 0
;primerjaj w z OVER
;vrni se na mesto klica
;v w prestavi 10
;primerjaj w z OVER
;pojdi v izplaci1
;v w prestavi 20
;primerjaj w z 20
;pojdi v izplaci2
;počakaj
vrni se na mesto klica

izplaci1

movlw
subwf
bsf
call
call
bcf
call
call
call
goto

.10
OVER
PORTA,3
waitt
wwait
PORTA,3
waitt
waitt
waitt
izplacilo

;v w 10
;odštej od OVER
;vklop bita zatuljavo1
;zakasnitev
;zakasnitev
;ugasni tuljavo1
;zakasnitev

movlw
subwf
bsf
call
call
bcf
call
call
call
goto

.20
OVER
PORTA,2
waitt
wwait
PORTA,2
waitt
waitt
waitt
izplacilo

;v w 20
;odštej od OVER
;vklop bita za tuljavo2
;zakasnitev
;zakasnitev
;ugasni tuljavo2

izplaci2

;vrni se v izplacilo

;vrni se v izplacilo

Programski izsek 27: Podprogram za izplačilo kovancev.

2.9.8. Servisni del
Servisni del je razdeljen na tri glavne podprograme: NASTAVITVE, STATISTIKA in
TEST. S pritiskom na servisno tipko pridemo v izbran podprogram, nato pa nas
zaslon usmerja naprej.
NASTAVITVE (servisna tipka N) – v tem podprogramu nastavljamo cene
izdelkov. Ko pridemo v podprogram, servisne tipke zamenjajo pomen. Prej so bile
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namenjene izbiri servisnega podprograma, sedaj pa imajo funkcijo dodajanja in
odvzemanja vrednosti cene ter pomikanja skozi izdelke in izhod. Najprej se na zaslon
izpiše, v katerem podprogramu smo in ceno katerega izdelka bomo spreminjali.
Podprogrami, ki berejo in zapisujejo v statični ram M48 niso opisani. Pri njih gre le za
pošiljanje podatkov med mikrokrmilnikom in vezjem M48. Vezju M48 moramo določiti
lokacijo, kam zapisati in nastaviti na vhodne sponke podatek, ki bo zapisan. Pri
branju določimo lokacijo, kjer se podatek nahaja, nato ga preberemo na PORT-u B in
ga uporabimo naprej.
V nadaljevanju je opisan postopek nastavljanja cene (programski izsek 28).
CENAup

lii

cc1

CENAdw

li

cc2

bcf
movlw
movwf
call
decf
btfss
goto
bcf
btfss
goto
call
movf
call
incf
movff
call
call
bcf
goto
bcf
movlw
movwf
call
decf
btfss
goto
bcf
btfss
goto
call
movf
call
decf
movff
bcf
call
call
bcf
goto

STATUS,2
.255
bounce
HOLD
bounce
STATUS,2
lii
STATUS,2
PORTD,2
xxx1
HOLD
TABELAS,w
TABread
TABdata,1
TABELAS,TABaddr
TABSET
cenaIZ
STATUS,2
xxx
STATUS,2
.255
bounce
HOLD
bounce
STATUS,2
li
STATUS,2
PORTD,0
xxx11
HOLD
TABELAS,w
TABread
TABdata,1
TABELAS,TABaddr
PORTD,4
TABSET
cenaIZ
STATUS,2
xxx

;zbriši indikator
;255 v w
;w v bounce
;kliči zakasnitev HOLD
;zmanjšaj bounce
;preveri ali je rezultat nič
;če ni, pojdi na lii
;če je 1, zbriši indikator
;preveri PORTD bit 2
;pojdi na xxx1
;kliči zakasnitev HOLD
;premakni TABELAS v w
;pokliči TABread
;zmanjšaj za 1
;premakni TABELAS v TABaddr
;kliči TABSET
;kliči cenaIZ
;briši indikator
;pojdi na xxx
;.....
;....
;...
;....
;...
;...
;...
;...
;...
;...
;...
;...
;..
;..
;...
;.
;..
;.
;.
;.

Programski izsek 28: Nastavljanje cene.

Ko pritisnemo tipko +, se postavimo v podprogram za povečevanje cene, s
tipko – pa v podprogram za nižanje cene. Tu se iz M48 prebere cena izbranega
izdelka in se le-ta izpiše na zaslon. Ceno nato zmanjšamo ali povečamo za ena in na
zaslonu sledimo dogajanju. Če držimo tipko + ali – dalj časa, to program zazna in
cena se spremeni za 10 in ne več za 1. Ko tipko spustimo ali ko zapustimo
podprogram (tipka B), se nova cena samodejno shrani na lokacijo, kjer smo jo
prebrali (programski izsek 28).
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TEST (tipka -) – podprogram poteka tako, da s tipko - izbiramo izdelek, s tipko
+ , pa ga podamo - aktiviramo njegov aktuator. S pritiskom na prvo, se zaporedna
številka izdelka povečuje, dokler ne pride do vrednosti 24, nato pa sledi preskok
nazaj na 1 (programski izsek 29). Druga tipka prikliče podprogram VRZI, kjer se v
spremenljivko prva shrani zaporedna številka izdelka (programski izsek 30). Nato
sledi skok v že opisani podprogram IZDout, ki izdelek izstavi.
test

izdPLUS

te2

tex2
beriVR
te
tex
beriTE

call
call
movlw
movwf
movwf
call
call
btfss
goto
call
bcf
call
bcf
bcf
movlw
movwf
movlw
movwf
btfss
goto
movlw
movwf
movlw
movwf
call
call
bcf
btfss
goto
movlw
movwf
bsf
btfsc
goto
goto

setI
izpisTEST
.1
izd
CIFRA
pretvorba1
izpisTESTst
PORTD,2
te2
waitt
TESTii,0
wwait
TRISD,3
PORTD,3
.255
bounce2
.130
bounce
PORTD,2
delayT
.255
bounce2
.130
bounce
setI
HOLDY
PORTC,2
PORTD,0
delayTE
.255
bounce2
TRISD,3
PORTD,3
xoo
te2

;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;kliči izpisTEST
;1 v w
;w v izd
;w v CIFRA
;kliči pretvorba
;kliči izpisTESTst
;preveri PORTD bit 2
;če je nič, pojdi na te2
;če je ena, počakaj
;zbriši bit 0 na lokaciji TESTii
;zakasnitev
;portD bit 3 izhodni bit
;PORTD 3 postavi na 0
;255 v w
;w v bounce2
;130 v w
;w v bounce
;preveri bit 2 na PORTD
;če je 0, pojdi na delayT osd tam pa na VRZI
;255 v w
;w v bounce2
;130 v w
;w v bounce
;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;zakasnitev
;deselect M48
;preveri PORTD bit 0
;če je 0, pojdi na delayTE od tam pa na izdUP
;255 v w
;w v bounce2
;PORTD 3 vhodni bit
;preveri PORTC bit 3
;če je 1, pojdi na xoo
;če je 0, pojdi na te2

Programski izsek 29: Izbira posameznih aktuatorjev.

VRZI

clrf
call
bsf
movff
goto

PORTA
setI
TESTii,0
izd,prva
IZDout

;počisti PORTA
;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;postavi na 1 bit 0 v TESTii
;prenesi izd v prva
;pojdi na IZDout

Programski izsek 30: Test izbranega aktuatorja.

V delu izdUP (programski izsek 31) se preveri ali je številka izdelka večja od 24. Če
je, sledi skok na začetek programa TEST, kjer zopet začnemo izbiro pri prvem
izdelku. Če je zaporedna številka manjša, se ji vrednost poveča za ena. Program se
vrne na začetek, kjer nadaljujemo z naslednjim izdelkom.
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izdUP

tabon2

movlw
cpfseq
goto
goto
incf
movf
goto

.24
izd
tabon2
test
izd
izd,w
izdPLUS

;24 v w
;primerjaj w z izd
;če ni enako, pojdi na taboon2
;če je enako, pojdi na test
;povečaj izd za 1
;izd v w
;pojdi na izdPLUS

Programski izsek 31: Preverjanje zaporedne številke aktuatorja.

STATISTIKA (tipka +) – kot že sklepamo iz imena, nam ta podprogram ponuja
evidenco o sprejetem in oddanem denarju. Pokaže, koliko denarja smo do tega
trenutka sprejeli v avtomat in koliko smo ga vrnili pri preplačanih izdelkih. Po želji
lahko s pritiskom na tipko # vrednosti tudi zbrišemo in zapisovanje se začne od ničle.
Ko želimo zapustiti podprogram pritisnemo tipko B.
stat

st

STBA
beriBA

call
clrf
call
call
clrf
clrf
call
bcf
bcf
bcf
bsf
bsf
bsf
nop
call
nop
bcf
nop
movf
movwf
nop
btfsc
call
movlw
movwf
movlw
movwf
bsf
btfsc
goto
goto

LCD_dispCoff
PORTB
setI
waitt
TABdata
TABaddr
izpisSTAT
TRISD,3
PORTD,3
STATUS,2
PORTE,0
PORTE,1
PORTE,2

;kurzor naj se ne vidi
;počisti PORTB
;podprogram za nastavitev portovC v izhodne porte
;zakasnitev
;počisti TABdata
;počisti TABaddr
;pokliči izpisSTAT
;PORTD bit 3 izhodni bit
;postavi na 0 bit 3
;zbriši indikator
;na 1 PORTE 0
;na 1 PORTE 1
;na 1 PORTE 2

setS

;podprogram za nastavitev portovC v vhodne porte

PORTE,2

;aktiviraj del vezja za branje številčnice

PORTC,w
stevi

;prestavi PORTC v w
;w v stevi

stevi,7
brisi
.255
bounce2
.255
bounce
TRISD,3
PORTD,3
delayS
st

;preveri bit 7
;če je 1, kliči brisi
;če je 0, postavi 255 v w
;w v bounce2
;255 v w
;w v bounce
;PORTD bit 3 vhodni bit
;preveri bit 3
;če je 1, pojdi na delayS in nato v glavno zanko
;če je 0, se vrni na st

Programski izsek 32: Evidenca sprejetega denarja.

2.10. Izhodna stopnja
Izhodna stopnja je del vezja, ki vsebuje tranzistorje BUZ11 in aktuatorje - tuljave.
Logična vezja, ki krmilijo tranzistorje, so že omenjeni 74HC244. Ko so tranzistorji
aktivirani, dovajajo na tuljave napetost 35 V. To napetost dobimo iz napajalnega dela
vezja, ki je opisan v naslednjem poglavju. Spodaj vidimo blokovno (slika 37) in nato
še električno shemo izhodne stopnje (slika 38).

48

2. ZASNOVA AVTOMATA

74HC244-1

74HC244-2

8 sponk

74HC244-3

8 sponk

8 sponk

napajanje 35 V

24 tranzistorjev BUZ11
24 parov priključkov

24 tuljav (mehanski del)

Slika 37: Blokovna shema izhodne stopnje.

Slika 38: Električna shema izhodne stopnje.

2.11.

Napajalni del

Napajalni del je sestavljen iz dveh ločenih sklopov. Prvi sklop je namenjen napajanju
elektronskih komponent, ki imajo majhno porabo in tok. To so logična vezja,
mikrokrmilnik, čitalec denarja in ostali elementi, ki za svoje delovanje potrebujejo
napajanje 5 V in 12 V. Za ta del smo med samim razvojem uporabili dva
laboratorijska napajalnika Hawlett Packard 6216C (slika 39).
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Slika 39: Napajalnik Hawlett Packard.

Drugi sklop je namenjen napajanju močnostnega dela – tranzistorjev z 35 V, ki nato
posredujejo to napetost tuljavam. Zaradi dokaj velike moči, ki jo potrebuje tuljava, da
opravi mehansko delo, smo potrebovali močnejši napajalnik. Naredili smo ga sami s
pomočjo graetz-ovega mostiča in kondenzatorja [3], ki se napajajo iz toroidnega
transformatorja (slika 40).

Slika 40: Toroidni transformator (2 x 16 V).

Za lažjo predstavo si oglejmo shemo močnostnega napajalnika na sliki 41.

Slika 41: Električna shema močnostnega napajalnika.
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2.12. Zunanji izgled
Da bi bili avtomati bolj opazni in privlačni uporabnikom, morajo biti zanimivih oblik in
barv ter opremljeni s svetilnimi telesi. Primerne lokacije za postavitev avtomatov so
prostori oziroma površine z velikim pretokom ljudi, kot so šole, avtobusne postaje,
letališča, bolnišnice in podobni kraji.
Prototip prvega modela avtomata so izdelali v podjetju Avtomati Boh, d. o. o..
Na levi strani ima prostor za postavitev oglasov in na desni strani izložbo za izdelke.
Začetno idejo o samo dveh tipkah za izbiro izdelka, ki jih vidimo na spodnji sliki, smo
nadgradili s prehodom na številčnico.Vidimo še postavitev LCD zaslona in čitalnika
denarja (slika 42A in 42B).

Slika 42A in 42B: Dva prototipa avtomata za prodajo kosovnih izdelkov.
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3. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi je predstavljen avtomat za prodajo kosovnih izdelkov. Za cilj smo
imeli izdelati program in električno vezje avtomata. Avtomat naj bi imel tudi nekaj
posodobitev, ki še niso razširjene na tržišču.
Ugotovimo lahko, da smo razvili avtomat, ki izpolnjuje zahteve in ima možnost
nadgradnje. Program je robusten, prijazen kupcu in razširljiv. Dosegli smo tudi
zahtevane novosti na tržišču:

•

vračanje denarja,

•

enostavna izbira in nakup izdelka.

•

modularnost sestavnih delov,

•

enostavna razširitev in nadgradnja,

•

enostavne posodobitve.

Vračanje denarja pritegne kupce, saj jim le-to omogoča, da kupujejo brez
razmišljanja o točnem znesku. Z jasnimi navodili na LCD zaslonu pa preprečujemo
zmedo pri nakupu. V primeru, da pride do okvare mehanskih delov, je le-te možno
zelo enostavno zamenjati ali samo odklopiti. Program tudi v tem primeru deluje
naprej brez zapletov. Če pa želimo dodati več prodajnih polic, to pomeni le nekaj
dodatnih vrstic v programu in dodatno vezje 74HC244.
Omenimo še nekaj možnih posodobitev, ki jih lahko implementiramo v
program in vezje. Obstaja možnost priklopa čitalnika papirnatega denarja, kar bi bilo
uporabno za čas do popolne zamenjave valute. Ker smo uporabili vezje M48 bi lahko
na zaslonu prikazovali tudi čas in datum. Ko imamo uro v realnem času na voljo,
lahko beležimo in shranjujemo uro in datum vsakega nakupa izdelka. Večji pomnilnik
pomeni tudi, da lahko vanj shranjujemo vrednosti večih valut (tabelo stanja valut) in
imamo tako možnost sprejemanja več vrst denarja. To je ideja, ki je zelo zanimiva in
predstavlja tržno nišo.
Zelo pomembna posodobitev bi bilo začasno shranjevanje vrednosti vstavljenega
denarja in stanje denarja za vračilo. Če pride do izpada napetosti, je tako vsota
denarja , ki jo je kupec vstavil do tega trenutka shranjena. Ob ponovni vzpostavitvi
napetosti, se tako kupcu denar izplača.
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Če bi kovancev za vračilo zmanjkalo, bi bil kupec o tem seznanjen na LCD zaslonu.
Avtomat deluje brezhibno in le čas bo pokazal njegove pomankljivosti in
potrebe po spremembah. Je cenovno konkurenčen na trgu, zato pričakujemo, da bo
dobro sprejet.

4. PRILOGE
4.1.

Shema
V prilogi 1 (format A2) na strani 54, vidimo električno shemo celotnega vezja.
Vezje je narisano s programom EAGLE 4.15..

4.2.

Seznam uporabljenih elementov
•

mikrokrmilnik PIC18F452,

•

statični pomnilnik M48T08,

•

LCD zaslon 16x4 Hitachi,

•

spominska celica 74HC374 (2 kosa),

•

medpomnilnik 74HC244 (9 kosov),

•

močnostni tranzistor BUZ11 (26 kosov),

•

tuljava 35 V (26 kosov),

•

kondenzator C1, C2 (C = 10 nF) (2 kosa),
C7, C8 (C = 47 pF) (2 kosa),
C5 (C = 2200 µF),

•

upor R1-R40 (R = 10 Kohm) (40 kosov),

•

potenciometer P1 (5 Kohm),

•

dioda D5-D31 (1N4004) (26 kosov),

•

greatz-ov mostič (BSC500C1500),

•

oscilator XTAL (10 MHz),

•

stikalo (senzor) (Microswitch Zippy SM-05 S03) (24 kosov),

•

tipke (5 kosov),

•

številčnica (12 tipk),

•

transformator 2x16 V,

•

čitalec denarja RM5 z ločevalnikom.
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4.3.

Navodila za uporabo
Nekaj kratkih korakov za lažjo uporabo avtomata:

-

Najprej izberite številko izdelka.

-

S tipko * potrdite vašo izbiro.
•

-

S tipko # izbiro prekličete.

Po prikazu cene s tipko * izdelek kupite.
•

Ali pa se s tipko # vrnete na ponovno izbiranje.

-

Vstavite denar.

-

Avtomat vam poda izdelek in vrne višek denarja.

Navodila za uporabo servisnih tipk:

- S servisno tipko N izberete podprogram NASTAVITVE,
- s tipko N spreminjate zaporedno številko izdelka,
- s tipko + dvigujete ceno izdelku,
- s tipko – zmanjšujete ceno izdelku,
- s tipko B zapustite podprogram.
- S servisno tipko + izberete podprogram STATISTIKA,
- s tipko # izbrišete trenutno stanje,
- s tipko B zapustite podprogram.
- S servisno tipko – izberete podprogram TEST,
- s tipko – spreminjate zaporedno številko izdelka,
- s tipko + vklopite aktuator izbranega izdelka,
- s tipko B zapustite podprogram.
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6. IZJAVA O AVTORSTVU
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Boštjana Murovca, univ. dipl. inž. el. Izkazano pomoč drugih sodelavcev sem v celoti
navedel v zahvali.

57

